
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی

معاونت روابط کار 
اداره کل بازرسی کار 

  

 در عملیاتآئین نامه ایمنی 

  انتقال نیروي برق

 
 

 1395 ماه آبان  
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  نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروي برق یینآ

  :هدف

،  ، بازسازي تعمیر، توسعه ، ، نگهداري برداري سازي محیط کار در حین بهره ، ایمن نامه هدف از تدوین این آیین

از خطوط و تأسیسات انتقال نیروي برق و به منظور جلوگیري از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت سازي  بهینه

  .باشد صیانت از نیروي انسانی و منابع مادي کشور می

 :دامنه شمول 

 هبهر عملیات قانون کار جمهوري اسالمی ایران تدوین گردیده و جهت انجام 86و  85نامه به استناد مواد  این آیین 

و تأسیسات انتقال نیروي برق،براي کلیه اشخاص مرتبط با اجراي عملیات تجهیزات  برداري، تعمیرات و نگهداري

 .باشد االجرا می الزم مزبور،

  تعاریف و اصطالحات -فصل اول

  :شبکه

انرژي ها و سایر تجهیزات الکتریکی است که به منظور انتقال ، کابل ، خطوط ها عبارت از مجموعه اي از پست

  .اند کننده نهایی متصل شدهها به مصرف تولیدي از نیروگاه

  :شبکه انتقال

 ،  شامل خطوط هوایی  )اعم از دولتی و غیر دولتی( برداري اي از تجهیزات و تأسیسات در حال بهره به مجموعه

وتوزیع هاي تولید شبکههاي زمینی و پستها در سطوح ولتاژ مختلف که در محدوده مرز فیزیکی معین شده با  کابل

  .گردد می اطالق،  باشدنیروي برق می

  :(Bay)بی 

، برقگیر و غیره  )کاپاسیتور(خازن ،  )راکتور(سلف بریکر،سکسیونر، : تواند شامل که میمجموعه تجهیزاتی در پست   

 .گیرد باشد که با آرایش خاصی براي تجهیز قسمتی از مدار شبکه مورد استفاده قرار می
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  :یا ایستگاه برقپست 

، وسایل  ، سکسیونرها ، کلیدها ترانسفورماتورها: اي از تأسیسات و تجهیزات برقی از قبیل است با مجموعهمحلی 

مختلف که براي انتقال و توزیع نیروي  )Bay(هاي بی ، راکتور و کاپاسیتور و یو خروج يگیري، خطوط ورود اندازه

  .شود برق از آن استفاده می

  ):دیسپاچینگ( مرکز کنترل

مرکزي است که وظیفه راهبري و پایش شبکه برق تحت پوشش خود را به عهده دارد و انجام هرگونه عملیات در 

  .پذیرد شبکه با هماهنگی این مرکز صورت می

  :کد

با نقشه تک خطی  منطبق و بایستیمی باشد ) شناسایی تجهیز شماره(دیسپاچینگی شماره، همان  نظور از کدم

  .باشد) SLD1(ایستگاه 

  :ولتاژ 

  .اختالف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک مدار را گویند

  :مدارها

  .باشد سبار میبا،  شامل خط، ترانسفورماتور، راکتور، خازنتجهیزات اصلی شبکه که 

  :برق کردن بدون 

توسط کلید یا فیوز از منابع انرژي الکتریکی به طوري که اتصال مدار به شبکه  الکتریکی عبارت است از قطع مدار

  .بالمانع باشد )ارت(یمنزمین ا

  :جدا سازي

  .گویند میدستگاهها و یا خطوط از کلیه منابع انرژي را جدا سازي  تجهیزات ، مجزا کردن  

  :انرژي کردن بدون 

  .را گویند از انجام عملیات جداسازي از منابع انرژيپس  "دستگاهها و یا خطوط "تخلیه هر نوع انرژي

                                                        
    : SLD : Single line Diagram ١نقشه تک خطی
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  :مانور

مانور  ، جابجایی بار الکتریکی را دار کردنبرق برق کردن وبدون  براي ، عملیات قطع و وصل تجهیزات شبکه هرگونه

  .گویندمی

  :اپراتور

  .باشد  می،  که در اختیار او گذارده شده است ایستگاهیبرداري از بهره که مسئول کنترل خطوط واست فردي 

  :اپراتور سیار

  .نمایدهاي فاقد اپراتور فعالیت میاست که در پست اپراتوري

  :اپراتور دیسپاچینگ

  . فعالیت می کند) دیسپاچینگ(فردي است که در مراکز کنترل 

با در نظر را وزارت نیرو دیسپاچینگ ، اپراتور سیارو اپراتور ضوابط و شرایط انتخاب و شرح وظایف اپراتور :تذکر 

  .نماید تعیین میگرفتن قوانین، مقررات و آیین نامه هاي مصوب شوراي عالی حفاظت فنی 

  :کننده درخواست

برداري درخواست صدور  تواند براي خود یا مجري انجام کار از مسئول بهره فردي است واجد صالحیت که می

 ،اي مربوطه از طرف یکی از مدیران شرکت برق منطقه بصورت کتبیباید  نماید که هاي حفاظتی و کارت نامه ضمانت

  .معرفی شده باشد 

  :مجري انجام کار

  :داراي شرایط زیر باشد باید کهشخصی است مسئول اجراي کار 

  .را دریافت کرده باشد و گواهینامه مربوطهنده اآموزشهاي الزم ایمنی مراجع ذیصالح را با موفقیت گذر -الف

مورد تأیید مسئولین مربوطه قرار گرفته و مسئولیت ایمنی افراد تحت  ، اجرایی انجام کار وي - هاي فنی مهارت -ب

  .دار باشد سرپرستی را عهده

دهنده کار معرفی شده ، به عنوان انجامو کارت حفاظت شخصی  نامهکننده صدور ضمانت از طرف درخواست -ج

  .باشد
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  :جانشین مجري انجام کار

با اخذ و یا در صورت ضرورت  بوده و در صورت عدم حضور مجريمجري انجام کار شخصی است که داراي شرایط  

  .عهده داردهاي انجام کار مجري را بر مسئولیتتمامی  ،مجوز هاي الزم 

مجري ویا جانشین وي خواهد آیین نامه هر جا که نام مجري انجام کار برده شده است شامل خود این در : تذکر

  .بود

  :مسئول بهره برداري

  .مسئول پست و اپراتور می باشد بهره برداري وشامل معاون ، مدیر امور ، رئیس ادارات  

  :نامه کننده فرم درخواست صدور ضمانت دریافت

دریافت فرم درخواست صدور ضمانت نامه، صحت موارد  زکه بعد ا) مسئول بهره برداري(الق می شود طبه فردي ا

مشکلی را ، که خروج تجهیزات و یا خطوط درخواستی  ثبت شده توسط درخواست کننده را بررسی و در صورتی

  .ایجاد ننماید نسبت به تکمیل ردیف هاي مربوط به دریافت کننده فرم درخواست صدور ضمانت نامه اقدام نماید

  :دستگاه و یا خط از مدارکننده خروج  تصویب

  .باشد مرکز کنترل دیسپاچینگ میمسئول 

  :تصویب کننده نهایی در فرم درخواست صدور ضمانت نامه

  .اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می باشد

 :کارمجاز

، تجهیزات و خطوطی که در فرم درخواست  کاري است کامالً مشخص که انجام آن بر روي دستگاهها

مجري انجام کار به هیچ عنوان مجاز به انجام . گیرد  ، صورت می استشده نامه ثبت و تصویب  صدورضمانت

  .باشد، نمی ثبت شده استنامه   ضمانتکاردیگري غیر از آنچه که در فرم 

  : دستگاه مجاز

 نامه و یا کارتضمانت هاي گردد که انجام کار بر روي آنها در فرم خطوط و تجهیزات کامالً مشخصی اطالق میبه 

  .باشدتصویب شده هاي حفاظتی ثبت و 
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  :خطوط انتقال نیرو

تواند به  این خطوط می. کندمرتبط را به هم وصل می هاي ایستگاهالکتریکی  و یا مدارهاي خطوطی است که مدار

  .دن، دومداره و یا چند مداره باش صورت تک مداره

  :خط گرم

گونه عملیات جداسازي و بدون انرژي کردن صورت نپذیرفته و  روي آن هیچخطی است که براي انجام کار بر 

  .گردد دار تلقی می برق

  :ترانسفورماتور

کار ه شود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی ب مبدلی است که در پست یا ایستگاه برق نصب می

 .رود می

  :دژنکتور /بریکر

  .باشد زیر بار می ، قابل قطع که کلید قدرتمنظور همان 

  :سکسیونر

سازي جدا،  که در زمان عملکرد قطع و وصل مدار و توزیعدر شبکه انتقال کلیدي است غیرقابل قطع زیر بار 

  .هاي آن معموال  قابل رؤیت باشد  کنتاکت

  :سکسیونر ارت

  .گیرد سکسیونري است که با استفاده از آن، عملیات بدون انرژي کردن صورت می

  :زمیناتصال 

  .نامند خط یا تجهیزات با زمین را اتصال زمین میژ ولتاارتباط الکتریکی به منظور هم پتانسیل نمودن 

  :تجهیزات اتصال به زمین

  .نماید ذخیره شده موجود در مدار را به زمین منتقل می ژيتجهیزاتی است که پس از قطع برق دستگاه یا خط، انر
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  :آزمایش

که این فرآیند باعث تغییر در ، فرآیندي است به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات پست یا خط 

هاي  دار کردن بخشی از خطوط یا دستگاه و یا انرژي )انرژي کردن بدون جداسازي و (شرایط اصلی نقاط تضمین 

  .گردد محدوده انجام کار می

   :آزمایش مجاز

گردد که در فرم اجازه کار و آزمایش  هاي مشخصی جهت اطمینان از صحت وسالمت دستگاه اطالق می آزمایش به

هاي  ، مجاز به انجام آزمایش مجري انجام کار. صادر شده، مورد ثبت و تصویب مقامات مسئول قرار گرفته باشد

  .باشد ، نمی ثبت گردیده دیگري غیر از آنچه در فرم

  :نقطه تضمین

 ها در صورتی که کنتاکت.دباشهاي آن قابل رؤیت  است که کنتاکت اي کنندهنقطه جداسازي و بدون انرژي ،منظور

، هر سه  باید بعد از اتمام عملیات جداسازيآن ، نظایریا  )GIS2(با عایق گازي هاي مانند پست قابل رؤیت نباشند

متناسب با ولتاژ، آزمایش شوند تا از وضعیت باز یا بسته بودن فاز این سکسیونرها با لوازم و ابزار ایمنی مخصوص و 

، به طوري که  قفل یا از کار انداخته شده ،و در صورت امکان در حالت قطع یا وصلها اطمینان حاصل شود  کنتاکت

زمایش تصویب آ، یا اجراي فرم انجام عملیات تحت اجازه کار و  زمان ابطال مجوزهاي صادر شده تغییر وضعیت آن تا

  .ممکن نباشد، شده 

  : محصور کردن محیط انجام کار

 تعیین حدود محیط انجام کار مجاز ، مطابق با فرم مجوز کار صادر شده ، با استفاده از وسایل و ابزار مناسب می

از  )خطوط شامل دستگاهها ویا(م کار هدف از محصور کردن محیط کار تعیین مرز فیزیکی محیط انجا . باشد

  .قسمت برقدار می باشد

  

  

                                                        
  :G.I.S : Gas Insulated Substation ٢عایق شده گازي ایستگاههاي
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  : جدول الف

ضمانت نامه هایی که داراي نقاط تضمین از اعم ضمانت نامه هاي صادر شده دیگراطالعات  دولی است کهج  

و همچنین در صورتی که الزم باشد براي حفاظت محیط از محل دیگري  .باشد ، مشترك با ضمانت نامه صادرشده

 نام ، نامه ضمانت شماره ، نامه ضمانت نوع ، صادرکننده ایستگاه نام: آن شامل تضمین نامه ،که محتواي فرم  ، نیز

 قطع ساعت تاریخ ابطال به همراه ساعت و و تاریخ صدور، ساعت ، نامه ضمانت کننده صادر نام ، نامه ضمانت دارنده

  .گردد، دریافت شود در آن ثبت می زمین بوده و اتصال وصل و

  :جدول ب

این افراد  ، گردد می وامضاء ثبت آننام بازدیدکنندگان و سرپرستان که اسامی آنها در  درججدولی است مخصوص 

  .شامل نفرات اجرایی تحت سرپرستی دارنده ضمانت نامه نمی شوند 

  :بازدید کنندگان و سرپرستان

 جدول در آنها اسامی که باشند داشته را کار انجام محیط و روند از نظارت و یا بازدید قصد که هستند افرادي شامل

 ضمانت دارنده سرپرستی تحت اجرایی نفرات شامل افراد این. گردد  می امضاء و ثبت نامه تنضما پیوست "ب"

  .شوند  نمی نامه

 ):حفاظتی(نامه  هاي ضمانت انواع فرم

فرم  ، فرم اجازه کار و آزمایش،  نامه مختلفی مانند فرم اجازه کار هاي ضمانت ، فرم برحسب شرایط و محل کار 

  .گیرد نامه ایستگاه مورد استفاده قرار می درخواست عملیات تحت اجازه کار وآزمایش و فرم تضمین

:فرم اجازه کار  

برروي مدار یا دستگاه ها که شرایط کامال ایمن رابراي انجام کاربه  فرمی است که به عنوان مجوز انجام کار

مورد درخواست مجري انجام  LVAC , LVDCبه استثناي(  کندکه هیچ نوع انرژيآورد و تضمین می  وجودمی

این فرم در شرایطی صادرمی شودکه بتوان تضمین کافی براي  قسمتی از مدار .  در مدار جریان نخواهد داشت) کار

 . و نیازي به تغییر نقاط تضمین جهت آزمایش در حین انجام کار نباشد  به دست آورد
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  :نامه درخواست صدورضمانتفرم 

تحویل جهت بررسی و صدور ضمانت نامه برداري  کننده باید آن را تکمیل و به مسئول بهره فرمی است که درخواست

  .دهد 

  :نامه فرم ضمانت

تواند به استناد آن ،  ، می از زمان صدور تا لغو ضمانت نامه) مجري انجام کار(نامه  مجوزي است که دارنده ضمانت

 .جاز را انجام دهدکار م

  :فرم اجازه کار و آزمایش 

اعم از ( ها و همچنین انجام آزمایش هاي مجاز فرمی است که به عنوان مجوز انجام کار روي مدار یا دستگاه

که هیچ نوع  کندبه وجود می آورد و تضمین می که شرایط کامال ایمن را براي انجام کار) الکتریکی و مکانیکی

این فرم . در مدار جریان نخواهد داشت) مورد درخواست مجري انجام کار  LVAC  ، LVDCاستثنايبه ( انرژي

  ،درشرایطی صادر می شود که به واسطه نیاز به صدورفرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار وآزمایش مربوطه

 .  شرایط تضمین شده تغییرکند

  :زمایشفرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آ

) الکتریکی و مکانیکی  ( فرمی است جهت ثبت درخواست براي انجام عملیات و آزمایش هاي مورد نیاز مجاز شده 

اعالم اتمام آزمایش هاي انجام شده جهت برگشت به حالت تضمین شده اولیه که توسط  برروي مدار یا دستگاه ویا

  . اقدام می نمایدنامه تکمیل و اپراتور نسبت به صدورآن  دارنده ضمانت

  : نامه ایستگاه فرم تضمین

کند که هیچ نوع  آورد ولی تضمین می نامه ایستگاه ، شرایط کامالً ایمن را براي انجام کار به وجود نمی فرم تضمین 

نامه  فرم تضمین. هاي مرتبط ، جریان نخواهد داشت  انرژي از طریق ایستگاه صادرکننده و همچنین ایستگاه

شود که این فرم به منزله  ا در شرایطی که نتوان تضمین کافی براي قسمتی بدست آورد ، صادر میایستگاه تنه

  .نامه صادر شده به طور کامل رعایت شود  اجازه کار است و باید مفاد تضمین
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   :فرم ترتیب اجراي عملیات

  ضمانت نامهبرداري مجدد پس ازلغوعملیات آماده سازي شرایط براي صدور ضمانت نامه و یا بهره  جهت می استفر

مدار قرار دادن یا از مدارخارج نمودن دستگاه و یا خط به  اعم از انجام کارهاي کلیدزنی،جداسازي و در نهایت در

به ترتیب  ، طوري که ترتیب اجراي صحیح عملیات درآن درج شده باشد و پس از حصول اطمینان از صحت آن 

  .اجراگردد و محیط و محدوده کار را ایمن نماید مندرجات ثبت شده درفرم،

  :فرم درخواست و مجوز انجام کاربدون تضمین

فرمی است که جهت بدون برق ماندن مدار ، تجهیز و یا بخشی از آنها، ضمانت کاملی را ایجاد نمی کند و در 

  . قابل اجرا نباشد مواردي استفاده می شود که اقدام کاملی توسط صادرکننده جهت ایمن نمودن محیط کار

  :نامه باطل شده ضمانت

، لغو آن نیز مورد قبول بهره بردار وقت ایستگاه قرار  نامه توسط دارنده ضمانتن آپس از لغو اي است که  نامه ضمانت

  .گرفته است

  : ها تهیه کننده فرم

هاي حفاظتی  در فرم "تهیه شده به وسیله " منظور(.شدبا می یا اپراتور سیاراپراتورایستگاه ،  ها تهیه کننده فرم

  )باشد می

  :نامه هاي ضمانت صادرکننده فرم

  .باشد اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می

  :نامه هاي ضمانت کننده فرم بررسی

  .باشد اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سیار می

  :نامه هاي ضمانت کننده فرم تضمین

  .باشد اپراتور سیار میاپراتور وقت ایستگاه یا 

  :نامه هاي ضمانت تکمیل کننده فرم

  .باشد اپراتور شیفت وقت می
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  :تصویب کننده خروج دستگاه و یا خط از مدار

  .می باشد) دسپاچینگ مربوطه(مرکز کنترل 

  :تصویب کننده نهایی خروج دستگاه و یا خط از مدار

 .اپراتور وقت استگاه یا اپراتور سیار می باشد

  :هاي حفاظتی کارتانواع 

کارت  کارت حفاظت شخصی و ، مانند کارت احتیاط،  هاي حفاظتی مختلفی ،کارت محل کار برحسب شرایط و

  .حفاظت دستگاه در ایستگاه صادر می گردد

  :کارت احتیاط 

مجدد کند که در صورت بدون برق شدن دستگاه ها و یا خطوط ، از برق دار شدن  که شرایطی ایجاد میکارتی است 

) شامل الکتریکی، مکانیکی(براي صدور آن ، عملیات جداسازي و بدون انرژي کردن . آنها جلوگیري به عمل می آورد

کند و تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نباید از آن به  گونه حفاظتی را تضمین نمی در نتیجه هیچ. شود انجام نمی

  .ه ها استفاده شود عنوان مجوز براي انجام کار بر روي خطوط و دستگا

  :کارت حفاظت شخصی 

شود ، در نتیجه محیط کار ایمن  کارتی است که براي صدور آن ، عملیات جداسازي و بدون انرژي کردن اجرا می

. ، مدارات و نظایر آن کار کنند ها روي دستگاه بر، مجاز خواهند بود   هاي تعمیراتی و یا بازرسی شود و افراد گروه می

  .باشد می حضوري و شفاهی صورت به ن کارتای درخواست

:کارت حفاظت دستگاه  

  :کند کارتی است که از انجام عملیات درشرایط ذیل جلوگیري می

  . دیدن بیشتر  حفاظت دستگاه و تجهیزات از آسیب:  الف

  . پایدارنگهداشتن مدار برق:  ب

  . جلوگیري ازصدمه دیدن سایردستگاه ها و تجهیزات:  ج
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  : کارت اخطار 

کارتی است که به منظور آگاهی دادن به افراد در محیط انجام کار از وضعیت غیر عادي خطوط و تجهیزات و جهت 

 .پیشگیري از بروز خطرات احتمالی صادر می شود

  :کارت عملیات ممنوع

پایان کار و ابطال جهت جلوگیري از انجام هرگونه عملیات تا  ، کارتی است که باید درحین عملیات ایمن سازي

  .، نصب گردد ضمانت نامه روي نقاط تضمین

  

  مقررات ایمنی -صل دومف

 ،  قبل از هرگونه اقدام ، موظفند یندنما به پست برق مراجعه میت فعالیت ، جهکلیه افرادي که به هردلیل  -1ماده 

افراد مجاز جهت هماهنگی اجراي کار  تنها سپس .فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه کنند  اتاقمستقیماً به 

  .کنند در اتاق فرمان ادامه حضور داشته و مابقی افراد اتاق فرمان را ترك می

  :عملیات زیر صورت پذیرد باید من یبراي ایجاد محیط ا -2 ماده

  بدون برق کردن : الف

  جداسازي دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژي :ب 

  از منابع انرژيبدون انرژي کردن دستگاهها، مدارات و خطوط  : ج

  ها و دیگر وسایل ایمنی ها و ضامن نصب قفل : د

  نیازهاي مورددر محل اعالم خطر و عملیات ممنوعهاي  نصب کارت : ه

  )ایمن مشخص نمودن محیط کار مجاز با استفاده از لوازم(محصور کردن محیط کار  : و

  نامه  ضمانتهاي  صدور فرم :ز

  اخطارهاي حفاظتی و  کارتو نصب صدور :ح
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  نصب اتصال زمین موقت:ط

  جداسازي

  .عملیات جداسازي انجام گیرد، قبل از شروع کار  باید به منظور ایمن کردن محیط کار  -3 ماده

الکتریکی باشد و جداسازي  عملیات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتریکی و مکانیکی می -1تبصره

  .باید قبل از جداسازي مکانیکی انجام شود

هاي ایمنی، فیوزهاي  ، ضامن هاي ایمنی نصب شده ، تمام کلیدهاي مربوط به قفل بعد از اتمام عملیات -2 تبصره

کنار پرونده  یک مجموعه، باید در  برداشته شده و سایر ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازي تضمین هستند

  .صادر شده قرار داده شود و در دسترس نیز نباشند نامه ضمانت

  :طبق شرایط زیر انجام شود باید عملیات جداسازي از منابع انرژي الکتریکی  -4 ماده

  .باید از سکسیونر استفاده شود : الف

هاي قابل رؤیت باشند تا با نگاه کردن به آنها الزم است از سکسیونرهایی استفاده شود که داراي کنتاکت : ب

  .مشخص شود ها باز و بسته بودن کنتاکت وضعیت 

   ،هاي قابل رؤیت نباشندسکسیونرهایی استفاده شود که داراي کنتاکت از براي عملیات جدا سازي در صورتی که : ج

یات جداسازي اطمینان حاصل باید از صحت عمل ، اپراتور بعد ازعملیات جداسازي  آن نظایریا  GISهاي مانند پست

با لوازم و ابزار ایمنی مخصوص و را هر سه فاز این سکسیونرها  ، کارقبل از شروع  بایدانجام کار  سپس مجري .نماید

ده تا به عنوان نقطه نموها اطمینان حاصل  متناسب با ولتاژ، آزمایش نماید تا از وضعیت باز یا بسته بودن کنتاکت

  .مین محسوب گرددضت

گیرند باید در حالت باز قرار داده  تمام سکسیونرهایی که براي انجام عملیات جداسازي مورد استفاده قرار می : د

کننده آنها قفل گردد تا از وصل ناخواسته آنها به طور مکانیکی جلوگیري به عمل  شوند و مکانیزم و یا محور عمل

، عالوه بر عملیات ذکر  اي باز و بسته شدن به موتور الکتریکی مجهز باشنددر صورتی که این سکسیونرها بر. آید

با خارج کردن فیوزهاي موتور، خارج کردن قسمتی از مکانیزم ، شده باید مدار کنترل موتور به طریقی از جمله
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ناخواسته آنها به ، تا از وصل  شود و ناقص قطعها ، قطع کلید برق موتور و سایر روش ، برداشتن فیوز اصلی فرمان

  .طور الکتریکی جلوگیري شود

که داراي کنتاکت قابل  ی استفاده می شودیا مانند آن که از سکسیونرهای GISبراي خطوط منتهی به پست هاي : ه

  . باید از صحت عملیات جداسازي اطمینان حاصل نماید نیست ، اپراتور بعد ازعملیات جداسازي رؤیت 

تجهیزات و مدارات کنترلی نیز قطع گردد و تابلوهایی که  DCو  ACبراي انجام عملیات جداسازي باید تغذیه  : و

  .، قفل شود فیوز این تجهیزات در آنها قرار دارد

به دارنده تذکر  "، مراتب در قسمت ) و( و )د(در صورت عدم امکان اجراي تمام یا قسمتی از بندهاي  :ز

  .هاي حفاظتی درج گردد کارت "مالحظات  "ها و درقسمت  در فرم "نامه ضمانت

هاي  از کارت باید ،  براي تجهیزاتی که امکان قفل ضامن ایمنی و سایر وسایل حفاظتی مناسب وجود ندارد : ح

  .هشداردهنده استفاده شود

حالت وصل  باید، اپراتور  باشد پذیر می اي امکان که فرمان قطع بریکر از طریق سیستم رایانه DCSهاي  در پست : ط

، در حالتی قرار دهد که امکان  بریکر را در زمانی که کارت حفاظتی یا عملیات ممنوع بر روي آن صادر شده است

افزار به  ، هشدار الزم از طریق نرم افزار در این مواقعطریق رایانه مقدور نباشد یا با اصالح نرم ازوصل مجدد آن 

  .اپراتور داده شود

  : طبق شرایط زیر انجام شود باید داسازي از منابع انرژي مکانیکی عملیات ج -5ماده 

ها  ها و مسدودکننده ، از مهارکننده جداسازي از منابع انرژي مکانیکیکه براي انجام عملیات دلیل این به : الف

ها به طور کامل بسته شده  مسدودکنندهها و یا  عمل آید تا مهارکنندهآنها ببازرسی دقیق از  شود؛ باید استفاده می

  .قرار گیرندآزمایش مورد باشند و در صورت نیاز براي اطمینان از بسته بودن 

بعد از  باید ،  دنگیر هایی که براي انجام عملیات جداسازي مورد استفاده قرار می ها و یا مسدودکننده مهارکننده : ب

، ضامن ایمنی و یا سایر وسایل حفاظتی  کننده آنها به وسیله قفل ایمنی ، محور عمل اطمینان از بسته بودن کامل

  .مناسب قفل شوند تا از باز شدن ناخواسته آنها به طور مکانیکی جلوگیري شود
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ها به موتور و یا سایر وسایل الکتریکی براي باز و بسته شدن مجهز  ها و یا مسدودکننده در صورتی که مهارکننده : ج

، خارج کردن  با خارج کردن فیوزهاي برق ، است مدار کنترل الکتریکی آنها نیز به طریقی از جمله باشند، ضروري

شود  به گونه اي عملها  ، قطع برق موتور یا مدار فرمان و سایر روش ، برداشتن فیوز اصلی قسمتی از مکانیزم فرمان

  .تا از باز شدن ناخواسته آنها به طور الکتریکی جلوگیري شود

  ن انرژي کردنبدو

ایمن عملیات بدون انرژي کردن از منابع انرژي الکتریکی باید طبق شرایط ذیل از طریق سکسیونر زمین  -6 ماده

  :انجام شود

و بررسی وضعیت ظاهري ،  رؤیتهاي قابل رؤیت باشند تا با  استفاده شود که داراي کنتاکتسکسیونرهایی  از : الف

  .وضعیت باز و بسته بودن آنها مشخص شود

هاي قابل  در صورتی که براي انجام عملیات بدون انرژي کردن از سکسیونرهایی استفاده شود که فاقد کنتاکت : ب

بدون ، هر سه فاز آنها بازرسی شود تا از وضعیت  ، باید بعد از انجام عملیات GISهاي  مانند پست ،رؤیت باشند

  .اطمینان حاصل شود نها آانرژي بودن 

کننده سکسیونرهاي مورد استفاده ، در حالت بسته بودن باید قفل شوند تا از کننده یا محور عمل مکانیزم عمل : ج

کلیدها براي باز و بسته شدن مجهز در صورتی که این . عمل آیده باز شدن ناخواسته آنها بطور مکانیکی جلوگیري ب

،  ؛ عالوه بر آن ضروري است مدار کنترل آنها به طریقی ، از جمله با برداشتن فیوز برق نوئید باشندوبه موتور و یا سل

  . تا از بازشدن ناخواسته آنها بطور الکتریکی جلوگیري بعمل آیداي عمل شود،  به گونه

هاي موقت و  وثابت باشند، باید از اتصال زمینایمن ها و یا خطوط فاقد کلید اتصال زمین  که دستگاه در صورتی : د

  . به نحو صحیح استفاده شود ایمنسیار 

،  هاي ایمنی قرار داده شده ، ضامن هاي ایمنی نصب شده، تمام کلیدهاي مربوط به قفل بعد از اتمام عملیات : ه

که مربوط به نقاط بدون انرژي کردن هستند ، باید  )برداشته شده و سایر ابزارهازهاي فیو(،  هاي خارج شده مکانیزم

  .نیز نباشند هاي اجرایی گروه د و در دسترسننامه صادر شده قرار داده شو در یک مجموعه کنار پرونده ضمانت
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حفاظتی مناسب وجود در نقاط تضمین براي تجهیزاتی که امکان نصب قفل و یا ضامن ایمنی و سایر وسایل  : و

و به دارنده ضمانت نامه و یا درخواست کننده کارت حفاظت  نموده هاي هشدار دهنده استفاده ، باید از کارت ندارد

یا قسمت  تذکر به دارنده ضمانت نامه در فرم هاي ضمانت نامه وقسمت  همچنین در .شودتذکرداده شخصی 

  .شودثبت هم مالحظات کارت حفاظت شخصی 

  :زیر انجام شودبه صورت  باید ژي مکانیکی عملیات بدون انرژي کردن از منابع انر -7ماده 

 شود ها استفاده می ، از مسدودکننده از آنجا که براي انجام عملیات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانیکی : الف

  .تخلیه به طور کامل انجام شودها کامالً باز باشند و عمل  عمل آید تا مسدودکنندهه ، باید بازرسی دقیق ب

هایی که براي انجام عملیات بدون انرژي کردن  پس از حصول اطمینان از باز بودن و تخلیه کامل مسدودکننده : ب

هاي ایمنی و یا سایر وسایل  ها یا ضامن کننده آنها بوسیله قفلعملمحور باید ،  گیرند مکانیکی مورد استفاده قرارمی

  .عمل آیده قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها بطور مکانیکی جلوگیري ب ، حفاظتی مناسب

صورتی که به  بهتا حد فشار جو هابخار، مایعات  ،فشار گاز  ، هماهنگی مجري انجام کار واست ودر صورت درخ : ج

  .تخلیه شودبا نظارت اپراتور توسط مجري انجام کار  عملکرد دستگاه صدمه نزند

در گازهاي خطرناك با پیش بینی هاي الزم و مایعات  درخواست و هماهنگی مجري انجام کار ، در صورت : د

به نحو ایمن و کامل تخلیه شود ه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجري انجام کار صورتی که به عملکرد دستگا

  ). هاي گرم تا حد قابل قبول بر اساس دستورالعمل سازنده خنک شوند دستگاه(

  .هواي محیط به نحو مطلوب تهویه شود : ه

  .خنک شوند ،هاي موجود در دستورالعمل کارخانه سازنده تا حد قابل تحمل روشهاي گرم طبق قسمت :و

، کلید  و بسته شدن مجهز به وسایل الکتریکی از قبیل موتورها براي باز  در صورتی که مسدودکننده -8 ماده

باید برق موتور آنها قطع و یا قسمتی از مکانیزم  7، عالوه بر عملیات مندرج در ماده  باشند )نوئیدوسل( مغناطیسی

، از بسته  در مدار الکتریکی آنبرق برداشته شود تا با ایجاد نقص فرمان آنها از مدار فرمان الکتریکی خارج و یا فیوز 

  .عمل آیده شدن ناخواسته آنها بطور الکتریکی جلوگیري ب
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نها آدارشدن مجدد دستگاهها و یا خطوط انرژي داري که  افراد در مجاورت  ظور ممانعت از انرژيبه من -9ماده 

داري که افراد با لوازم ایمنی استاندارد ، متناسب با ولتاژ مربوطه بر  ها و یا خطوط برق مشغول کارند و یا دستگاه

  .روي آنها مشغول کارند، کارت احتیاط نصب گردد

باید  ،  ت احتمالی ناشی از انجام عملیات اشتباهاجهت پایدار نگه داشتن تأمین برق و کاهش خسار -10 ماده

  .ها و خطوط به عمل آید حفاظت از دستگاه

هاي حفاظتی استفاده شود و  ها و کارت ، الزم است از فرم به منظور پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده -11 ماده

گونه تغییري در نقاط تضمین شده  هیچ» اخطارهاي حفاظتی و  نامه و کارت هاي ضمانت فرم «تا پایان کار و ابطال 

  .داده نشود

بر اساس دستورالعمل هر نامه و با رعایت مفاد این آیین بایدها  ها وفرم کارت ابطال، صدور و تکمیل نحوه– 12ماده 

بدیهی است عناوین مورد استفاده در کلیه فرم ها و کارت هاي ضمیمه  .یردپذ انجامدر بخش ضمایم کارت و فرم 

  .، تغییر یابد باید متناسب با شرکت ها و سایر موسساتی که داراي پست و خطوط انتقال داخلی هستند

  :کارت احتیاط بایددر شرایط کاري ذیل استفاده گردد  -13ماده 

اي  دار ، ممکن است مجریان کار باعث ایجاد حادثه هاي انرژي به هنگام کار در مجاورت خطوط یا دستگاه :الف 

هاي جسمانی و  دار شدن دوباره آنها باعث بروز آسیب شوند که سبب بدون برق شدن آنها شود که قطعاً انرژي

ها ، روي کنترل  دار شدن مجدد خطوط یا دستگاه خسارات مالی خواهد شد ، به منظور جلوگیري از انرژي

  .نصب شود » کارت احتیاط « هاي مجاور ، الزم است  طوط و یا دستگاههاي خ کننده

با لوازم ایمنی مناسب و ) مانند کار برروي خطوط گرم(دار  هاي انرژي به هنگام کار بر روي خطوط و یا دستگاه :ب 

 دثه سبب بدون برقاي شوند که این حا کار باعث به وجود آمدن حادثه متناسب با ولتاژ مربوطه ، امکان دارد مجریان

براي جلوگیري از . هاي مالی ایجاد کند  هاي جسمانی و خسارت دار شدن مجدد آنها آسیب شدن آنها شود و برق

  .هاي مربوطه باید کارت احتیاط نصب شود  کننده دار شدن دوباره آنها ، روي کنترل انرژي
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ها و خطوط ،  براي انجام کار بر روي دستگاهگاهی اوقات استفاده از یک نوع فرم و یا کارت حفاظت شخصی  : ج 

اید از کارت احتیاط استفاده کافی نیست و در شرایطی ممکن است حفاظت الزم را تأمین نکند ، در این صورت ب

  . گردد

  :طبق شرایط زیر انجام پذیرد باید صدور کارت احتیاط  -14 ماده

مجري  بین  »و نظایر آن ی سیمب،  تلفناز طریق  «صدور کارت احتیاط مستلزم ارتباط مداوم و مطمئن  : الف

  .صورت صدور کارت احتیاط مجاز نیست ، در غیر این است) اپراتور(صادرکننده  و) دارنده کارت(انجام کار 

  .ارتباط برقرار کند و وضعیت کاري خود را گزارش دهد) اپراتور(با صادرکننده  بایدمجري انجام کار  :ب

امکان مراجعه حضوري  ، به علت بعد مسافت) مجري انجام کار( احتیاطکارت درخواست کننده  در صورتی که :  ج

یل ارتباطی دیگر، سیم و یا سایر وسا ، بی تواند از طریق تلفن می ، را نداشته باشد) اپراتور(نزد صادرکننده 

در این صورت . درخواست صدور کارت احتیاط کند و وضعیت ارتباطی خود را نیز اطالع دهد،  اپراتوردیسپاچینگاز

ید و انجام کار درخواست صدور کارت احتیاط نما  به نام مجري) اپراتور(از صادرکننده  باید دیسپاچینگاپراتور

  .هد داشتگروه عملیاتی و صادر کننده را به عهده خوا بایسپاچینگ کلیه هماهنگی ها داپراتور

 اپراتوریا ) اپراتور(متوجه شود که ارتباطش با صادرکننده) مجري انجام کار(ه دارنده کارت احتیاط ک درصورتی : د

فاصله وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند و کار را تعطیل و افراد و لوازم کار را از  بال بایدقطع شده، دیسپاچینگ 

اطالع دهد و ابطال  دیسپاچینگاپراتور یا )اپراتور(مراتب را به صادرکننده ند و در اسرع وقت کمحیط کار خارج 

  .کارت احتیاط صادر شده را درخواست نماید

، افراد تحت سرپرستی خود را به طور  از زمان دریافت کارت احتیاط تا پایان کار بایددارنده کارت احتیاط  : ه

در صورتی که به هر علتی . شرایطی محل کار را ترك نکندهیچ عنوان و تحت هیچ  مستقیم نظارت نماید و به

افراد و لوازم کار را از محیط کار خارج کند و مراتب را به  باید،  بخواهد محل کار را ترك و یا کار را تعطیل کند

  .اطالع دهد و پس از آن ابطال کارت احتیاط خود را درخواست نماید) اپراتور(صادرکننده 
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غیر از ،  هاي احتیاط صادر شده به نام خود را درخواست کندمجاز است ابطال کارت فقط حتیاطدارنده کارت ا : و

کس دیگري به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به درخواست ابطال کارت احتیاط صادر  دارنده کارت هیچ

  . شده نیست

فقط  ، رت احتیاط صادر شده باشدکا،نام مجري انجام کار ه دیسپاچینگ باپراتوردر صورتی که به درخواست  :ز

  .نمایددیسپاچینگ می تواند درخواست ابطال کارت احتیاط صادر شده را اپراتور 

، صادرکننده  ، بدون برق شوند ها و یا خطوط در صورتی که کارت احتیاط صادر شده باشد و به عللی دستگاه : ح

ارتباط برقرار کند و مراتب را به وي اطالع دهد و ابطال  دیسپاچینگاپراتور یا و با دارنده کارت احتیاط باید) اپراتور(

تواند  می ها درخواست کند و صادرکننده بعد از ابطال کارت را مجري انجام کارهاي احتیاط صادر شده به نام  کارت

هاي احتیاط  براي شروع به کار مجدد باید کارت. دار کردن مجدد دستگاهها و یا خطوط اقدام کند نسبت به برق

  .دیگري درخواست و صادر شود

تواند  هیچ گروهی تحت هیچ عنوانی نمی. هر شخص مجري انجام کار باید کارت احتیاط به نام خود داشته باشد :ط 

  .، کار کند با کارت احتیاطی که به نام دیگري صادر شده باشد

 ارتباط برقراري، بدون برق شوند و یا خطوط ها در صورتی که کارت احتیاط صادر شده باشد و به عللی دستگاه : ي

به هردلیلی ممکن نشود باید به ترتیب زیر  دیسپاچینگ اپراتوریا )اپراتور(دارنده کارت احتیاط و صادرکننده میان

  :عمل شود

بالفاصله اعضاي گروه و  باید،  مجري انجام کار به محض اینکه متوجه شود که دستگاه و یا خط بدون برق شده -1

) اپراتور(با صادرکننده  در اسرع وقت، شرایط را به حالت عادي برگرداند و سعی کند  لوازم کار را از محیط کار دور

  .ارتباط برقرار کند

، مجاز خواهد بود بعد از  در صورتی که نتواند با دارنده کارت احتیاط ارتباط برقرار کند) اپراتور(صادرکننده  -2

دیسپاچینگ، کارت احتیاط اپراتور، با هماهنگی  از زمان بدون برق شدن خط یا دستگاه» یک ساعت«ذشت مدت گ

  .دار نمودن دستگاه و یا خط اقدام کند نسبت به برقو  ابطالدارنده را 
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،  اي رخ داده باشد هاي احتیاط باطل شده باید به مدت یکسال بایگانی شود و در صورتی که حادثه کارت : ك

  .هاي احتیاط مربوطه براي همیشه در پرونده حوادث واحد ایمنی شرکت بایگانی خواهند شد کارت

 یدآ به وجود حین انجام کار به عللی حادثه اي ناشی از انجام کار و درصورتی که کارت احتیاط صادر شده باشد : ل

 .مراتب را در اسرع وقت به صادرکننده اطالع دهد باید، مجري انجام کار  که سبب قطع برق شده باشد

  )مجري انجام کار(کارت احتیاط  درخواست کنندهوظایف 

قبل از شروع کار  باید،  که فردي مسئول و مجاز است) مجري انجام کار(کارت احتیاط درخواست کننده  -15 ماده

  :نکات زیر را اجرا نماید

تقاضاي صدور  دیسپاچینگاپراتور طریق در صورت بعد مسافت از  مراجعه و) اپراتور(باید نزد صادرکننده  : الف

  .محل کار و نوع کار را به وضوح تشریح کندو  کارت احتیاط نماید

  .اطالع دهد دیسپاچینگاپراتوریا ) اپراتور(را به صادرکننده  خود و وضعیتمخابراتی  وسیله ارتباطنوع  : ب

تواند نسبت به تهیه  قبل از صدور کارت احتیاط به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اقدام عملی ننماید ولی می : ج

  .مقدمات و لوازم مورد نیاز خود در شرایط کامالً ایمن اقدام کند

  )اپراتور(وظایف صادرکننده کارت احتیاط 

  به عمل اقدامات زیر را  باید بعد از تقاضاي صدور کارت احتیاط،  ) اپراتور(صادرکننده کارت احتیاط  -16 ادهم

  :آورد

یا ) مجري انجام کار(احتیاط کارت درخواست کننده بین  ارتباط مخابراتی  از سیستمان حصول اطمینپس از : الف

  .، نسبت به صدور کارت احتیاط اقدام کند )اپراتور(و صادرکننده دیسپاچینگ  اپراتور

یا ) اپراتور(صادرکننده  با )مجري انجام کار(درخواست کننده کارت احتیاط در صورتی که ارتباط مطمئن بین  : ب

  .از صدور کارت احتیاط خودداري کند باید) اپراتور(، صادرکننده  وجود نداشته باشددیسپاچینگ اپراتور 

  

  



 

٢١ 
 

 "کارت احتیاطصدور تائیدیه "فرم خط یک یک  یا یک مدار ودستگاه و یا  یکبراي  باید) اپراتور(ه صادر کنند : ج

  .نماید و صادر تکمیل)  مجري انجام کار ( درخواست کننده کارت احتیاط به نام را

امضاء کند ،  را آن به علت بعد مسافت نتواند) مجري انجام کار( درخواست کننده کارت احتیاط در صورتی که  : د

دیسپاچینگ کارت احتیاط  اپراتوریا ) مجري انجام کار (با موافقت دارنده باید کارت احتیاط ) اپراتور(صادر کننده 

  .امضاء کند) مجري انجام کار (درخواست کننده کارت احتیاط به همراه فرم تاییدیه را از طرف 

نها را آیا خط و محل هاي نصب  )فیدر(تغذیه کننده شماره کارت هاي مربوط به یک  باید) اپراتور(صادر کننده  : ه

) کارانجام مجري (و نسخه اول آن را به دارنده کارت  نوشتهدو نسخه  هر درفرم تاییدیه صدور کارت احتیاط در 

بعلت بعد مسافت در ایستگاه حضور نداشته باشد فرم ) مجري انجام کار(که دارنده کارت  ارائه کند و در صورتی

از طرف مجري انجام کار امضاء  ويگ قرائت و بعد از موافقت دیسپاچیناپراتورتاییدیه صدور کارت احتیاط را براي 

 .صورت تکمیل یک نسخه فرم تاییدیه صدور کارت احتیاط کافی است  در این. نماید 

  .هاي احتیاط ثبت کندکارتصدورمراتب را در دفتر گزارش روزانه ودفتر مربوط به  باید) اپراتور(صادرکننده : و

را در محل مناسب و دور از دسترس » تأییدیه صدور کارت احتیاط«برگه نسخه دوم باید) اپراتور(صادرکننده  : ز

  .نگهداري کند

بخواهد  دیسپاچینگ اپراتورو یا ) مجري انجام کار(ازدرخواست کننده کارت احتیاط  باید) اپراتور(صادرکننده  : ح

  .که ارتباطش را با وي حفظ نموده و وضعیت کار گروه را گزارش کند

که قابلیت  و یا کلیدي  )سلکتور سوییچ(کلید فرمان دهنده  رويهاي احتیاط را  کارت باید) اپراتور(صادرکننده  : ط

ه طوري که در معرض دید نصب کند ب ، با نخ و یا وسیله عایق دیگري که استحکام الزم را داشته باشد نصب دارند

باید  ،) DCS( باشد که امکان نصب کارت وجود نداشته در صورتی. کنده نشود به آسانیهم قابل رؤیت باشد و هم 

  .گرددثبت  نیزدر دفتر گزارش روزانه و  افزار فراهم ایجاد یادداشت در نرم شرایط 

به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد واحراز  )مجري انجام کار(درخواست کننده کارت احتیاط در صورتی که  : ي

 .پیگیري کند خود را اعالم و تقاضاي دیسپاچینگاپراتوراز طریق  باید، هویت وي براي اپراتور امکان پذیر نباشد 
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  مقررات ابطال کارت احتیاط

و یا صادر کننده ) مجري انجام کار( توسط دارنده کارت احتیاط بالفاصله موارد زیر  باید،  کار پایانبعد از  -17ماده

  :گردداجرا ) اپراتور(

کار و لوازم را از محیط کار خارج نماید و وضعیت محیط را به ابزار باید کلیه ) مجري انجام کار(دارنده کارت  : الف

  .برگرداند) برداري شرایط عادي و قابل بهره(حالت اولیه 

پایان کار را به آنان اطالع  افراد تحت سرپرستی را از محیط کار دور کند وباید ) مجري انجام کار(دارنده کارت  : ب

نظافت نموده و مصالح و اشیاء بالاستفاده و مازاد را خارج با رعایت مالحظات زیست محیطی دهد و محیط کار را 

  .کند

و آخرین دهد و شرح کاري را که انجام داده مراجعه و پایان کار را اطالع ) اپراتور(نزد صادرکننده کارت احتیاط  : ج

در فرم تأییدیه صدور کارت » ...لغو شد به وسیله«پس از آن با امضاء ردیف  ، وضعیت را نیز به آگاهی برساند

  .نماید تقاضا ، ابطال کارت احتیاط خود را احتیاط

  . شده را از محل نصب شده جمع آوري کند نصب احتیاط هاي کارت)اپراتور(صادر کننده : ه 

که مجري انجام کار به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد و براي وي مقدور نباشد که نزد  در صورتی : و

سیم و نظایر آن مورد تأیید خواهد بود و صادرکننده  ، بی ، پیام وي از طریق تلفن مراجعه کند) اپراتور(صادرکننده 

، آن را یک بار  بعد از دریافت پیام وي به منظور جلوگیري از اشتباه بایددیسپاچینگ اپراتوربا هماهنگی ) اپراتور(

براي دارنده کارت احتیاط تکرار و در صورت صحیح بودن اقدام به ابطال فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط و نیز 

  .احتیاط وي نماید هاي ارتک

اپراتور یا  )کارانجام مجري (دارنده کارت ساعت و تاریخ ابطال کارت احتیاط را به  باید) اپراتور(صادرکننده  :ز

  .اطالع دهد و به وي یادآوري کند که هیچ کارتی وجود ندارد دیسپاچینگ

  .وضعیت اول برگرداند ها را به تواند در صورت لزوم دستگاه می) اپراتور(صادرکننده  : ح

را در دفتر گزارش روزانه و فرم تاییدیه صدور کارت احتیاط احتیاط هاي کارت  ابطالباید،  )اپراتور(صادرکننده  : ط

 .کارت احتیاط ثبت کندصدورو دفتر مربوط به 



 

٢٣ 
 

  کاربرد کارت حفاظت شخصی

  :ذیل استفاده گردد شرایطدرباید کارت حفاظت شخصی  - 18 ماده

  .ولت بیشتر نباشد 1000کار بر روي دستگاهها یا مدارهاي الکتریکی که ولتاژ آنها از  :الف

اعم  (کننده مرتبط با آن دستگاه یا مدار انرژي ها یا مدارهایی که نقاط تضمین جداسازي و بی کار بر روي دستگاه:  ب

  .در یک ایستگاه قرار داشته باشند) الکتریکی یا مکانیکی از

درخواست  ، تمام ویا بخشی از مدار یا دستگاه وجود نداشته باشدانرژي کردن  دونجداسازي و بچنانچه امکان  : ج

استفاده . اقدام نماید "مجوز انجام کار بدون تضمین درخواست و"نسبت به تکمیل فرم  باید) مجري انجام کار(کننده

آن مدار یا دستگاه بطور کامل انرژي کردن  ندوجداسازي و باز کارت حفاظت شخصی صرفا در مواردي است که 

  .امکان پذیر باشد

  مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی

هر مجري انجام کار باید کارت حفاظت شخصی به نام خود داشته باشد و براي انجام دو کار توسط دو  -19ماده

 .از یک کارت استفاده کرد بایدشخص مسئول بر روي یک دستگاه یا یک مدار ن

به نام  "هاي حفاظت شخصی  تائیدیه صدورکارت" جهت کار بر روي یک دستگاه و یا مدار و یا بی ، فرم –20 ماده

  .در دو نسخه تکمیل و صادر می شود )مجري انجام کار( دارنده کارت

  .کار وي نیست  شدن به محیط کار تحت هیچ شرایطی مجاز به وارد کس بدون موافقت مجري انجام هیچ -21 ماده

کس مجاز به انجام عملیات روي نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي کننده   تحت هیچ شرایطی هیچ -22 ماده

  .نیست

حفاظت شخصی صادر شده نیست و فقط شخص دارنده  کس مجاز به لغو کارت شرایطی هیچ هیچتحت  -23 ماده

  .مجاز است تا کارت خود را لغو کند

به ،  بوده کننده باید داراي قفل و یا ضامن ایمنی کلیه نقاط تضمین مربوط به جداسازي و بدون انرژي -24 ماده

  .کس قادر به انجام عملیات روي آنها نباشد طوري که هیچ
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هاي آنها قابل رؤیت  کننده باید از کلیدهایی که کنتاکت براي نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي -25 ماده

در صورتی که به ناچار کلیدهایی . استفاده شود تا قطع و یا وصل بودن آنها با نگاه کردن مشخص شود،  هستند

قبل از شروع کار، دستگاه و  باید، مجري انجام کار  هاي پنهان باشند مورد استفاده قرار گیرند که داراي کنتاکت

مورد آزمایش قرار دهد و ) د متناسب با سطح ولتاژفازمتر استاندار بوسیله(مدار مورد نظر را از نظر بدون برق بودن 

  .، باز شده است هاي کلید مطمئن شود که کنتاکت

، باید در حالت باز قرار گیرند و  گیرند کلیدهایی که براي نقاط تضمین جداسازي مورد استفاده قرار می - 26 ماده

، به طوري  مدار فرمان کلید خارج و یا قطع شودقفل شوند یا بخشی از مکانیزم مربوط به وصل کلید یا قسمتی از 

  . که از وصل ناخواسته آنها بر اثرعملیات ناخواسته جلوگیري بعمل آید

اطالعاتی که الزم است  کلیه هشدارها و دصادر کننده بای،  قابلیت قفل شدن را نداشته باشددر صورتی که دستگاه 

پیشگیري از بروز حوادث  ، با هدفاطالع از خطرات محیط انجام کار  درخواست کننده در ارتباط با را در اختیار

  .را در قسمت مالحظات کارت ثبت نمایدقرار دهداحتمالی 

هاي تحت سرپرستی خود تا پایان کار نظارت داشته باشد و محیط کار  بر کار گروه بایدمجري انجام کار   - 27 ماده

بخواهد به هر دلیلی محل کار را ترك کند باید به طور کلی کار را ، در صورتی که  را به هیچ عنوان ترك نکند

  .تعطیل کند

هر روز پس از  باید، مجري انجام کار  )بیش از یک روز(در صورتی که مدت انجام کار طوالنی باشد  -28 ماده

 و کننده نماید، فرم تاییدیه کارت حفاظت شخصی را تحویل صادر  دور نمودن افراد از محیط کار وتعطیل کردن 

دیه که کار براي امروز تعطیل شده وافراد محل را ترك کرده اند وروز بعد قبل از شروع کار ابتدا فرم تایی اعالم کند

  . ، مجاز به انجام کار نمی باشند تا قبل از دریافتدریافت نماید وحفاظت شخصی را از صادر کننده 

ولت بیشتر است قبل از شروع  400براي انجام کار روي مدارهایی که ولتاژ آنها از  بایدمجري انجام کار  -29 ماده

  .کار اتصال زمین موقت نصب کند

ولت کمتر است قبل از شروع  400براي انجام کار روي مدارهایی که ولتاژ آنها از  بایدمجري انجام کار  - 30 ماده

  .و آنها را اتصال کوتاه کنداطمینان حاصل کار دقیقاً آن را آزمایش و از بدون برق بودن آنها 
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باید ) مانند حادثه، بیماري و نظایر آن(در صورتی که مجري انجام کار مجبور باشد محل کار را ترك کند -31 ماده

کارت دیگري به نام فرد مجاز دیگري به عمل لغو کند و اقدامات الزم جهت صدورکارت حفاظت شخصی خود را 

  .آید

ابتدا باید ) ، حادثه و نظایر آن مانند بیماري(در صورتی که به عللی مجري انجام کار سر کار حاضر نشود  -32 ماده

، کتباً موافقت خود را براي ابطال  )اپراتوروقت(کار تعطیل شود و سرپرست مجري انجام کار همراه با صادر کننده 

  .براي همیشه در پرونده مخصوص بایگانی شود کارت حفاظت شخصی وي اعالم کنند و این کارت باطل شده باید

هاي خارج شده را در محلی مطمئن و دور از  هاي ایمنی و مکانیزم صادرکننده باید کلیه کلیدها و ضامن -33 ماده

 هاي کارت صدور گهداري کند و تا اعالم پایان کار و ابطال کارت حفاظت شخصی و فرم تاییدیهایرین نس دسترس

  .اختیار کسی قرار ندهد ، در حفاظت شخصی

رد و در صورت انجام عملیات بدون انرژي نمودن باید بعد از اتمام عملیات جداسازي صورت پذی -34 ماده

مایعات تا حد فشار جو و گازهاي خطرناك کامالً تخلیه شود و براي مایعات  ،درخواست مجري انجام کار فشار گازها 

هاي گرم تا حد قابل قبول براساس دستورالعمل عمل آید و دستگاه هاي الزم به بینی و گازهاي خطرناك پیش

  .کارخانه سازنده خنک شوند

، باید از لوازم ایمنی سالم  نقاط تضمین جداسازي دستگاه و یا مدار انرژي بودن دونببه منظور آزمایش  -35 ماده

  .ولتاژ استفاده شودو متناسب با  مناسبو 

شده به همراه تاییدیه باید به مدت یک سال بایگانی و چنانچه در  ابطالهاي حفاظت شخصی  کارت -36 ماده

  .حین کار اتفاقی رخ داده باشد باید براي همیشه در پرونده حوادث واحد ایمنی بایگانی شود

بنابراین باید ، شود  از مسدودکننده استفاده می چون براي انجام عملیات جداسازي از منابع مکانیکی -37 ماده

  .بسته باشند و در صورت نیاز آزمایش نیز بشوند یق از آنها به عمل آید تا کامالًبازرسی مجدد و دق

هایی که براي انجام عملیات جداسازي  کننده پس از حصول اطمینان از باز بودن و تخلیه کامل مسدود -38 ماده

  هاي ایمنی یا سایر وسایل  ها یا ضامن کننده آنها به وسیله قفل محور عمل باید ،  گیرند مکانیکی مورد استفاده قرار می
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در صورتی که . حفاظتی مناسب قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانیکی جلوگیري به عمل آید

از باز باید مدار کنترل برق آنها قطع شود تا ، ها براي باز و بسته شدن به وسایل برقی مجهز باشند  مسدودکننده

  .وبسته  شدن ناخواسته آنها به طور الکتریکی نیز جلوگیري به عمل آید

 شود ها استفاده می ، از مسدودکننده که براي انجام عملیات بدون انرژي کردن از منابع مکانیکی از آنجا -39 ماده

در صورت نیاز آزمایش نیز بشوند  ، بنابراین باید بازرسی مجدد و دقیق از آنها به عمل آید تا کامالً باز شده باشند و

  .تا موارد خطرناك برطرف شده باشد

  )مجري انجام کار( کارت حفاظت شخصیدارنده وظایف 

  اجرا  مورد  قبل از شروع کار مراتب زیر را به  باید  ،   )مجري انجام کار(  کارت حفاظت شخصیدارنده   -40 ماده

  :گذارد

،  ، ساعت شروع و مدت زمان تقریبی انجام کار محل کار ومراجعه و با تشریح نوع ) اپراتور(به صادرکننده  :الف

  )گیرد به صورت شفاهی و حضوري انجام میتقاضا این (. نماید تقاضا صدور کارت حفاظت شخصی را 

باشد و مجري فقط  مجار نمی، انجام کار تحت هیچ شرایطی  تاییدیه کارت حفاظت شخصی فرمقبل از صدور  :ب

 .ایمن اقدام کند رج از محوطه کار در شرایط کامالً، خا تواند نسبت به تهیه مقدمات کار و وسایل مورد نیاز می

  وظایف صادرکننده کارت حفاظت شخصی

، تصویب و  جهت بررسی باید ،  بعد از دریافت درخواست کارت حفاظت شخصی) اپراتور(صادرکننده  -41 ادهم

  :، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهد صدور کارت حفاظت شخصی

محل کار را بررسی و در صورتی که مشکلی نباشد و ) مجري انجام کار( حفاظت شخصی دارنده کارتبه اتفاق  : الف

نسبت به قبول صدور کارت حفاظت شخصی با هماهنگی مسئول بهره برداري  ،یا نقطه ابهامی وجود نداشته باشد

  .اقدام کند

 ایمنی انجام گرددضامن هاي عملیات جداسازي و بدون انرژي کردن در حضور مجري انجام کار با نصب قفل یا :  ب

  .و عملیات ایمن سازي به تایید مجري انجام کار برسد
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) مجري انجام کار( حفاظت شخصی ها و عالیم ایمنی هشداردهنده در صورت نیاز با حضور دارنده کارت حایل :ج 

  .شوند هاي مورد نیاز نصب  در محل

نسخه اول و نمودهحفاظت شخصی را در دو نسخه تکمیل  هاي فرم تاییدیه صدور کارت باید )اپراتور ( صادر کننده  :د

تواند کارش را شروع  تحویل وي نماید و به او اعالم کند که می) مجري انجام کار( دارنده کارت فرم را بعد از امضاي 

  .کند 

  و محل و هاي حفاظت شخصی  و همچنین شماره کارت هاي حفاظت شخصی  صدور کارت  شماره فرم تأییدیه : ه

هاي حفاظت شخصی ثبت  کارتصدوردفتر مربوط به با ذکر ساعت و تاریخ صدور دررا نوع کار و نام دارنده آنها  

 .کند

  کارت حفاظت شخصیو ابطال  مقررات لغو

موارد  باید ، دارنده کارت حفاظت شخصی  پس از اتمام کار، جهت لغو کارت حفاظت شخصی صادر شده - 42 ادهم

  :زیر را انجام دهد

عایت ر را با، محیط کار  موقت نصب شده را برداشته هاي ، اتصال زمین ابزار و لوازم کار را از محیط کار خارج : الف

  .، مواد و وسایل را از محیط کار خارج کند نموده نظافت مالحظات زیست محیطی

و کلیه افراد تحت سرپرستی را از محیط کار دور کند و به آنان  هدرآورد اولیهمحیط کار و دستگاه را به وضعیت  : ب

، لذا کسی مجاز به وارد شدن به محیط کار خاتمه  اطالع دهد که کار پایان یافته است و دیگر حفاظتی وجود ندارد

  .دار تلقی شود ، برق یافته نیست و باید دستگاه و یا مدار

کار انجام شده را تشریح و آخرین وضعیت دستگاه یا مدار و اتمام کار و مراجعه کند و ) اپراتور(به صادرکننده  :ج

 هاي هاي موقت نصب شده را اطالع دهد، و درخواست ابطال فرم تأییدیه صدورکارت برداشته شدن اتصال زمین

ت و برداري از دستگاه بالمانع اس هاي حفاظت شخصی خود را نموده و اعالم نماید که بهره حفاظت شخصی و کارت

  .برداري نیست قابل بهره ، فنی یا اینکه به علت نقص
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 محیط از باید ) اپراتور( صادرکننده ، کار انجام مجري سوي از شخصی حفاظت کارت ابطال درخواست با -43 ماده

  :نماید اجرا را ذیل موارد ، ابطال جهت باشد نداشته وجود مبهمی نکته که صورتی در و نماید بازدید کار

پس از ود مجري انجام کار است از وي اخذ نسخه اول فرم تأییدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نز : الف

  .نسبت به ابطال آن اقدام کند،  ردیف مربوطه تکمیل

  .نصب شده را برداردهاي حفاظت شخصی  کارت : ب

 .کندآوري  که نصب شده باشند جمع یها و عالیم ایمنی هشداردهنده را در صورت حایل : ج

  .اجرا کندرا به حالت اولیه  داندن نقاط تضمین بدون انرژي شدهعملیات مربوط به برگر ، در صورت نیاز : د

  .اجرا کند، عملیات مربوط به برگرداندن نقاط تضمین جداسازي را به حالت اولیه  در صورت نیاز : ه

بهره برداري ، آخرین بازدید را به  شدن براي بعد از اتمام عملیات و برگشتن نقاط تضمین به حالت اولیه وآماده : و

،  منظور حصول اطمینان از وضعیت دستگاه و صحت عملیات انجام شده به عمل آورد و در حضور مجري انجام کار

  .، بازرسی نهایی را به عمل آورد اه یا مداردستگاه را در مدار قرار دهد و به اتفاق وي مجدداً از دستگ

هاي حفاظت شخصی ثبت  شرایط بهره برداري از دستگاه یا مدار را در دفتر گزارش روزانه و دفتر صدور کارت : ز

  .کند

  ارت حفاظت دستگاهک

انجام یا اپراتور دیسپاچینگ  برداري بهره از طرف مسئول بایدکارت حفاظت دستگاه  ابطالدرخواست نصب و -44 ماده

 .گیرد

) اپراتور دیسپاچینگبهره برداري،  مسئول(در صورتی که درخواست کننده در فاصله دوري مستقر باشد  -45ماده 

  .و از طرف وي امضاء نماید  کندتکمیل  را اپراتور» درخواست کننده «ردیف 

  مقررات لغوکارت حفاظت دستگاه

تواند پس از  کننده لغو کارت ، با هماهنگی دیسپاچینگ میعدم دسترسی به درخواستاپراتور در صورت  -46 ماده

 .درخواست از طریق وسایل ارتباطی و ثبت ساعت و تاریخ در کارت ، از طرف وي کارت را امضاء نماید
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  نامه هاي ضمانت فرم

ولت بیشتر بوده و  1000ا از ولتاژ آنه، خطوط و تجهیزاتی که  ، مدارات به منظور کار بر روي دستگاهها -47ماده 

هاي  در یک ایستگاه و یا ایستگاه) اعم ازالکتریکی یا مکانیکی ( کننده آنها  انرژي دون تضمین جداسازي و بنقاط 

 .برحسب شرایط ، نوع و محل کار صادر می گردند  نامه ضمانت هاي فرم .مرتبط با خط و مدار قرار داشته باشند 

  ایستگاه نامه فرم تضمین

  :شرایط زیر باید به طور کامل رعایت شود نامه ایستگاه فرم تضمیندر  -48ماده 

کننده قصد انجام عملیات روي تجهیزات سر خط یا طول خط را داشته باشد باید  در صورتی که درخواست :الف 

نسبت به صدور فرم صادرکننده باید  ضمانت نامه مورد درخواست آن تحت عنوان تضمین نامه ایستگاه بوده و

  .نامه اقدام نماید  تضمین

نامه ایستگاه در ایستگاه هاي مرتبط به عهده مرکز دیسپاچینگ منطقه  وظیفه هماهنگی جهت صدور تضمین :ب 

هاي  هاي مرتبط با خط مورد درخواست ، کلیه ردیفنامه در ایستگاه باشد و الزم است پس از صدور تضمین می

نامه صادر شده در ایستگاه مبدأ ، با هماهنگی دیسپاچینگ و توسط اپراتور وقت  تضمین "الف "مربوط به جدول 

  .تکمیل گردد  ایستگاه

باید به درخواست اپراتور پست مبدأ و هماهنگی دیسپاچینگ و به  هاي مرتبط  نامه ایستگاه در ایستگاه تضمین: ج 

  .نام مجري انجام کار صادر گردد 

مقابل باید پس از هماهنگی و اخذ موافقت  ایستگاه، اپراتور أبه در خواست اپراتور مبد جهت صدور تضمین نامه: د 

دیسپاچینگ مربوطه نسبت به صدور تضمین نامه به نام مجري انجام کار اقدام نماید و پس از انجام مراحل عملیات 

ه صادر شده را تکمیل و از طرف و نصب کارت عملیات ممنوع متناسب با فرم اقدام نماید و فرم تضمین نام) مانور(

مقابل را در جدول  ایستگاهمبداء باید اطالعات تضمین نامه صادر شده در  ایستگاههمچنین اپراتور . وي امضاء نماید 

  .تضمین نامه صادر شده خط مورد درخواست ثبت نماید  "الف "
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انجام نشود جهت صدورتضمین نامه در آن هاي مرتبط با خط  که کاري روي تجهیزات دیگر ایستگاه درصورتی :ه 

ها ، نیاز به تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه نمی باشد و درخواست صادر شده اولیه در ایستگاه  ایستگاه

 .کافی است  أمبد

درشرایط صدورتضمین نامه جهت ایستگاه مقابل درصورتی که دستگاه ها و یا خطوط فاقد کلید اتصال  -49ماده 

صحیح به نحوشند، اپراتور باید با هماهنگی مجري انجام کار از اتصال زمین هاي موقت و سیارمناسب زمین با

   .استفاده نماید

ترین ایستگاه  در شرایط اضطراري کار برروي خطوط و عدم امکان مراجعه مجري انجام کار به نزدیک -50ماده 

سیم ،  فنی و یا بیتل صورتب  اهنگی  دیسپاچینگجهت اخذ تضمین نامه ایستگاهی ، اپراتور به درخواست و هم

  .تضمین نامه ایستگاهی  به نام مجري انجام کار صادر می نماید 

 "درخواست صدور ضمانت نامه "نیازي به نوشتن فرم  "مجري انجام کار  "جهت صدور تضمین نامه به نام :تبصره 

  .باشد نمی

  تحت اجازه کار و آزمایشمقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عملیات 

حین ) مجري انجام کار(نامه  در مواقعی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد و دارنده ضمانت -51ماده 

  :انجام کار نیاز به انجام آزمایش داشته باشد ، باید موارد زیر را اجرا نماید 

و نزد صادرکننده فرم مراجعه و  کردهباید کلیه افراد را از محیط کار دور) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :الف 

فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش را در دو نسخه  تکمیل کند و تا قبل از اعالم کتبی 

  .ی نکند گونه اقدام صادرکننده مبنی بر آماده بودن شرایط آزمایش هیچ

باید کلیه افراد تحت سرپرستی را یک به یک نسبت به انجام آزمایش ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :ب 

هاي الزم را ارائه کند و آنان را از محیط کار دور کرده و تذکرات الزم را بدهد که تا اعالم پایان  مطلع و راهنمایی

  .آزمایش به محل کار نزدیک نشوند 

پیوست فرم اجازه کار و  "ب"باید کلیه افرادي را که نامشان در جدول ) مجري انجام کار(رنده ضمانت نامه دا :ج 

 اسامی "جدول دور نموده و از آنها بخواهد آزمایش ثبت شده است نسبت به انجام آزمایش مطلع و از محیط کار



 

٣١ 
 

را تکمیل کرده و  " اند شده مطلع تضمین حالت به برگشت و آزمایش فرایند از که بازدیدکنندگانی و سرپرستان

کنند و به آنان تذکر دهد که تا اعالم پایان آزمایش به ءرا مبنی بر آگاهی از آزمایش امضا فرم درخواست آزمایش

  .محیط کار نزدیک نشوند 

باید فرم درخواست آزمایش تکمیل شده را براي آماده کردن شرایط شروع ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :د 

  .نامه تحویل دهد و منتظر بماند تا وي انجام عملیات را اعالم کند  آزمایش ، به صادرکننده ضمانت

منظور آماده کردن شرایط شروع آزمایش با  هاي الزم را به باید همکاري) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :ه 

  .صادرکننده به عمل آورد 

نامه بعد از انجام عملیات و آماده کردن شرایط الزم مربوط به درخواست آزمایش ، فرم  صادرکننده ضمانت :و 

اطالع درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش را در دو نسخه تکمیل و امضاء و نسخه اول آن را براي 

نامه به وي مسترد نموده و نسخه دوم آن را در بخش کارهاي در حال انجام پرونده اجازه کار و  دارنده ضمانت

  .دهد  آزمایش قرار 

نامه بعد از دریافت فرم مبنی بر آماده بودن شرایط براي آزمایش به انجام آزمایشات مجاز ثبت  دارنده ضمانت :ز 

 .کند  دام شده در فرم درخواست آزمایش اق

نامه تشخیص دهد که انجام آزمایش ممکن است سالمت دستگاه را به خطر  در صورتی که صادرکننده ضمانت :ح 

بیندازد و یا ممکن است اثر نامطلوب روي شبکه و تجهیزات داشته باشد ، باید انجام آزمایش را تصویب نکند و از 

  .برداري کسب تکلیف کند  مسئوالن بهره

برد تا  بکارمانت نامه مسئول حفظ دستگاه در زمان آزمایش است و باید در هنگام آزمایش دقت الزم را دارنده ض: ط

  .ها وارد نشود  آسیبی به دستگاه

باید همواره آمادگی داشته باشد تا در صورت درخواست صادرکننده بتواند ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :ي 

  .برداري آماده و فرم ضمانت نامه دریافتی خود را لغو کند  ط را براي بهرهدر اسرع وقت دستگاه و یا خطو
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باید پس از انجام آزمایش ها به منظور برگرداندن وضعیت به حالت ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت -52ماده 

  :یر را به ترتیب انجام دهد تضمین شده در فرم اجازه کار و آزمایش ، مجدداً به صادرکننده مراجعه کند و اقدامات ز

  .نسبت به لغو فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش اقدام کند  :الف 

پیوست فرم اجازه کار و آزمایش ثبت شده است ، یک به یک نسبت "ب"کلیه افرادي را که نامشان در جدول  :ب 

 از که بازدیدکنندگانی و سرپرستان اسامی "به اقدامات الزم براي اتمام آزمایش مطلع نموده و افراد یاد شده جدول 

را آزمایش  تحت اجازه کار و فرم درخواست عملیات " اند شده مطلع تضمین حالت به برگشت و آزمایش فرایند

همچنین ضروري است به آنان تذکر بدهد که تا اعالم پایان عملیات و برگشت شرایط به حالت تضمین . کنند ء امضا

  .نامه به محیط کار نزدیک نشوند  شده در فرم ضمانت

زمایش آباید پس از لغو فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :ج 

  .تظر بماند تا شرایط برگشت به حالت تضمین شده اولیه توسط صادر کننده به وي اعالم شودمن

صادرکننده باید بعد از اتمام عملیات و برگشت وضعیت به حالت تضمین شده اولیه طبق فرم اجازه کار و : د 

انجام عملیات تحت را در نسخه دوم فرم درخواست  "مورد قبول واقع شد بوسیله "در ردیف  ، آزمایش صادر شده

آن را در بخش کارهاي انجام شده پرونده اجازه کار و  زمایش را با ذکر تاریخ و ساعت امضاء نماید و آاجازه کار و 

  .آزمایش مربوط بایگانی کند 

مبنی بر برگشت وضعیت به انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش ت نامه بعد از لغو فرم درخواس دارنده ضمانت : ه

ثبت  "ب"هاي تحت سرپرستی و همچنین افرادي که نام آنان در جدول  حالت تضمین شده باید مراتب را به گروه

 .شده است اعالم کند 

اولیه با همان فرم اجازه کار مجري انجام کار در صورت نیاز به ادامه کار بعد از برگشت وضعیت به حالت تضمین  :و 

در غیر اینصورت پس از اعالم اتمام کار باید نسبت به لغو فرم اجازه کار  ،و آزمایش قبلی می تواند شروع به کار کند

  .و آزمایش صادر شده قبلی اقدام نماید 
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  نامه مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت

  :باشد  نامه به شرح زیر میمقررات عمومی درخواست صدور ضمانت -53ماده 

  .نامه را تکمیل کنند  توانند فرم درخواست صدور ضمانت فقط افراد مسئول و مجاز می :الف 

گرفتگی و  پاك شدگی و الك» خوردگی خوانا و بدون قلم« صورت  نامه باید بهفرم درخواست صدور ضمانت :ب 

  . نظایر آن تکمیل شود 

برداري ابالغی هاي ثابت بهره  مه باید قبل از شروع کار و مطابق با دستورالعملنا فرم درخواست صدور ضمانت :ج 

  .ریزي فرصت کافی داشته باشند  برداري شود تا آنان براي بررسی و برنامه تکمیل و تحویل مسئوالن بهره وزارت نیرو

الفاصله تکمیل نموده و نامه را ب تواند فرم درخواست صدور ضمانت کننده می در شرایط اضطراري درخواست :د 

  .تسلیم اپراتور وقت کند 

،  تواند از طریق تلفن می،در صورتی که درخواست کننده با مسئول بهره برداري فاصله مکانی زیادي داشته باشد : ه 

 برداري بهره سیم یا دورنگار و دیگر وسایل ارتباطی درخواست خود را به مسئول بهره برداري ارایه کند و مسئول بی

خانوادگی او را ثبت و از طرف وي امضاء  فرم درخواست را تکمیل و یک بار براي وي بخواند و پس از تأیید ، نام و نام

  . کند 

گرفته، باید قبل از نامه وي مورد تصویب قرار  کننده بعد از آگاهی از اینکه فرم درخواست صدور ضمانت درخواست: و 

  .نامه ، اطالع حاصل کند قت تماس برقرار نموده و از وضعیت ضمانترسیدن زمان شروع کار با اپراتور وفرا

نامه تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان مجاز به  کننده و مجري انجام کار قبل از صدور فرم ضمانت درخواست:  ز

  .انجام کار نیستند 

  ،ه انجام کار در موعد مقرر نباشددر صورتی که مجري انجام کار به عللی نتواند در محل کار حضور یابد یا قادر ب: ح 

برداري  کننده نیز مسئول بهره اسرع وقت مراتب را بصورت کتبی به درخواست کننده اطالع دهد و درخواست در باید

  .را مطلع نموده و فرم درخواست خود را لغو کند 

مورد در خواست ، مجري و  ر فرم درخواست صدور ضمانت نامه ، از نظر ضمانت نامهد در صورتی که الزم باشد :ط 

نها انجام داده می شود ، شرح کار و یا شرح آیا جانشین مجري انجام کار ، دستگاه ها و یا خطوطی که کار بر روي 
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دار مجاور محل کار ، تاریخ شروع و یا تاریخ زمایشاتی که انجام داده می شود ، دستگاه ها و خطوط برقآکامل 

فرم  تانامه باید به در خواست کننده برگشت داده شود  فرم در خواست صدور ضمانت خاتمه کار تغییري داده شود ،

  .خود را لغو و فرم دیگري را تکمیل کند

نامه به نحو شایسته و ایمن در اختیار  کننده باید کلیه اطالعات مورد لزوم را به منظور صدور ضمانت درخواست :ي 

  .صادرکننده قرار دهد 

هاي الزم را انجام  کننده ، همانند صادرکننده در اجراي قوانین حفاظتی مسئولیت دارد و باید بررسی درخواست :ك 

 .دهد

) برداري رهبه مسئول( کننده دریافت را تحویل شده تکمیل نامه صدورضمانت درخواست درخواست کننده باید فرم : ل  

 مسئول اتفاق به ، باشد نیاز که صورتی در را بدهد و الزم توضیحات کار انجام نحوه و نوع ، محل مورد در دهد و

  .باشد نداشته وجود مبهمی نکته هیچ تا کند بررسی را کار محیط برداري بهره

 از را وي ،موافقت کننده تصویب به نداشتن دسترسی صورت در باید ایستگاه اپراتور ، اضطراري درشرایط : تبصره

 وي  طرفاز نامه ضمانت صدور درخواست فرم در ازثبت پس و کسب ، ارتباطی وسایل سایر یا و سیم بی تلفن، طریق

  .کند امضاء

باید مندرجات ثبت شده در فرم  ، )اپراتور( نامه کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت تصویب - 54ماده 

  :درخواست صدور ضمانت نامه را مورد بررسی قرار دهد و موارد زیر را اجرا کند 

،  رصحت و کامل بودن اطالعات ثبت شده را از نظر ایمنی محیط کار ، خارج کردن دستگاه و یا خط از مدا :الف 

  .کننده کسب کند  درخواستبررسی و اگر اطالعات کافی و واضح نباشد اطالعات الزم را از 

  .گونه ابهامی وجود نداشته باشد  محیط کار را بررسی کند تا هیچ :ب 

 .اجراي عملیات و ایمن بودن محیط کار را دقیقاً مورد بررسی قرار دهد  :ج 

، خطوط یا  در فرم درخواست صدور ضمانت نامه »...  دار انرژي خطوط و ها دستگاه«  در صورت ثبت ردیف :د 

  .دار مجاور محل کار را دقیقاً بررسی کند که خطرآفرین نباشند  دستگاه هاي برق
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 نکنـد  ایجـاد  اي مسـئله  کـردن  انـرژي  ، جـدا سـازي و بـدون    کـردن  بـرق  بـدون  عملیـات  جامان که صورتی در : ه

 و باشــد نداشــته وجــود کــار انجــام بــراي مــانعی گونــه هــیچ و شــود تضــمین نیــز کــار محــیط ایمنــی کفایــت و

 کننـده  درخواسـت  خـود را بـه   ، موافقـت  باشـد  آمـده  عمـل  بـه  نیـز  الزم هـاي  بینـی   پـیش  دسـتگاه  خـروج  جهت

  .نماید اعالم

رنگ قرمز مخالفت خود را اعالم با نامه مورد موافقت قرار نگیرد باید  در صورتی که درخواست صدور ضمانت : و

  .تحویل نمایدبه درخواست کننده را فرم درخواست  دالیل عدم موافقت ،نموده و با ذکر 

  نامه مقررات صدور فرم ضمانت

  ) اپراتور(وظایف صادرکننده ضمانت نامه 

درخواست «باید بعد از دریافت فرم تکمیل و تصویب شده ) اپراتور(نامه  مسئول صادرکننده فرم ضمانت -55ماده 

  :اجرا گذارند مورد  مراحل زیر را به ، و با حضور و همراهی مجري انجام کار آن را بررسی» نامه صدور ضمانت

  .رك مربوط نامه مورد نیاز و مدا تهیه و تکمیل فرم ضمانت :الف 

توجه به  باده نامه و مدارك تکمیل شده به منظور حصول اطمینان از صحت عملیات ثبت ش بررسی فرم ضمانت :ب 

  .شرح کار و محل آن 

  .عملیات بدون برق کردن  :ج 

  .عملیات جداسازي  :د 

خطوط فاقد سکسیونر یا ارت موقت دستی در  عملیات بدون انرژي کردن با استفاده از سکسیونر اتصال زمین :ه 

  . اتصال زمین

کار ، طبق  خطرآفرین مجاور محل دار و ها و خطوط برق کار از دستگاه کردن محیط عملیات مربوط به ایمن اجراي  :و 

  .ده فرم درخواست صدور ضمانت نامه موارد ثبت ش

  .عملیات مربوط به محصور نمودن محیط کار  :ز 

  .نامه  تضمین فرم ضمانت :ح 

  .) مجري انجام کار(کننده  درخواستنشان دادن نقاط تضمین شده به  :ط 

  .بر روي نقاط تضمین شده » ممنوع  عملیات« نصب کارت  :ي 
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  .) مجري انجام کار(کننده  درخواستنامه از  اخذ امضاء فرم ضمانت :ك 

  .نامه  صدور فرم ضمانت :ل 

  .تواند کارش را شروع کند ینکه مینمودن وي به انامه به مجري و مطلع  ارائه نسخه اول فرم ضمانت :م 

نامه و قرار دادن آنها در  روي نسخه دوم فرم ضمانت» ب«هاي ترتیب اجراي عملیات و فرم جدول  الصاق فرم :ن 

و دور از  هاي ایمنی در نزد خود ها و ضامن ها و همچنین کلید قفل جداگانه با کلیه مدارك و دستورالعمل  پرونده

  .ایرین دسترس س

   روزانه و دفتر مخصوص ضمانت نامه ثبت شماره ، زمان ، نام دارنده ونوع ضمانت نامه صادر شده دردفترگزارش : ص

 

  نامه در اجراي صدورضمانت) مجري انجام کار(نامه  وظایف دارنده ضمانت

  :باشد  به شرح زیر می) مجري انجام کار(نامه  هاي دارنده ضمانت مسئولیت –56ماده 

نامه مسئول ایمنی افراد تحت سرپرستی خود بوده و باید از شروع تا پایان کار در محل کار  دارنده ضمانت :الف 

  .ان مجاز به ترك محل کار خود نیستاو تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنو. حضور یابد و آنها را سرپرستی کند 

  . عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام کار نیست نامه به هیچ نامه قبل از دریافت فرم ضمانت دارنده ضمانت :ب 

ن هایی را که کار روي آنها مجاز است به عالوه محدوده مجاز کار را براي کارکنا نامه باید دستگاه دارنده ضمانت :ج 

  .تحت سرپرستی معرفی و تشریح کند

را که جهت ایمن ) هاي موقت ارت( وقت ابتدا تعداد اتصال زمین م ،نامه باید قبل از شروع کار دارنده ضمانت :د 

آیا «نامه در قسمت   بینی نموده و در فرم ضمانت کردن محیط کار الزم است در طرفین محل کار نصب کند ، پیش

  .با قید تعداد ثبت و امضاء نماید »شود  هاي اتصال زمین موقت نصب می کابل

ام کار نصب گردد و مسئولیت تشخیص محل مناسب باید در محدوده محیط مجاز انج هاي موقت مذکور  ارت :ه 

  . باشد می) مجري انجام کار(نامه  نصب به عهده دارنده ضمانت
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دار مجاور محل کار را براي افراد تحت  هاي انرژي باید خطرهاي دستگاه) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :و 

  .سرپرستی تشریح کند 

هاي موقت  باید نقاط مجزا شده و همچنین بدون انرژي شده و اتصال زمین) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت :ز 

  .نصب شده را براي کارکنان تحت سرپرستی تشریح کند 

، مجري انجام کار  هاي پنهان باشند که داراي کنتاکت شوداستفاده  یدر صورتی که در نقاط تضمین ازکلیدهای : ح

) بوسیله فازمتر استاندارد متناسب با سطح ولتاژ(را از نظر بدون برق بودن ، دستگاه و مدار  روع کارقبل از شباید 

  .، باز شده است هاي کلید مورد آزمایش قرار دهد و مطمئن شود که کنتاکت

ولت کمتر است قبل از شروع کار  400مجري انجام کار باید براي انجام کار روي مدارهایی که ولتاژ آنها از  : ط

  .دقیقاً آن را آزمایش و از بدون برق بودن آنها اطمینان حاصل و آنها را اتصال کوتاه کند

رود دید و یا بازرسی به آنها مجوز ومسئول ایمنی افرادي است که براي باز) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت : ي

و در شرایطی که قادر به تأمین ایمنی آنها ) پیوست "ب"اسامی ثبت شده در جدول (دهد  به محیط کار خود را می

  .ن مجوز ورود به آنها خودداري کندنباشد باید از داد

اي مدتی کوتاه محیط کار را ترك بخواهد به هر دلیلی بر) مجري انجام کار(نامه  در صورتی که دارنده ضمانت : ك

) اپراتور(نامه را به صادرکننده  کند باید ابتدا کار را تعطیل و افراد را از محیط کار دور کند و نسخه اول ضمانت

  .ي از وضعیت کار اطالع داشته باشدتحویل دهد تا و

نامه باید  ده باشند ، دارنده ضمانتنامه براي انجام کار بیشتر از یک روز صادر ش هاي ضمانت در صورتی که فرم : ل

نامه را تحویل صادرکننده دهد و اعالم  هر روز پس از پایان کار و دور کردن افراد از محیط ، نسخه اول فرم ضمانت

و روز بعد ، قبل از شروع کار ابتدا » ند  ا کار براي امروز تعطیل شده و افراد منطقه کار را ترك کرده« کند که 

این اقدام بدین منظور است که صادرکننده از . نامه خود را از صادرکننده دریافت کند  ضمانت نسخه اول فرم

  .فوق را در دفتر گزارش ثبت نماید وضعیت کار اطالع کامل داشته باشد و موارد 

باید  )  اپراتور(در صورتی که مجري انجام کار بنا به دالیلی نتواند جهت انجام کار حضور یابد ، صادر کننده :  م

  .نشین مجري انجام کار اقدام نمایدنسبت به صدور ضمانت نامه به نام جا
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باید » ل« بند نامه به علت دوري راه نتواند نزد صادرکننده مراجعه کند ، بر اساس در صورتی که دارنده ضمانت : ن

را به اپراتور دیسپاچینگ گزارش سیم و یا سایر وسایل ارتباطی ، دور شدن افراد و تعطیلی کار  از طریق تلفن ، بی

روز بعد دارنده . نموده  تا به اطالع اپراتور رسانده شود تا اپراتور نیز موارد را در دفتر گزارش روزانه ثبت نماید 

نامه قبل از شروع کار از طریق اپراتور دیسپاچینگ ابتدا صادرکننده را مطلع نماید تا از وضعیت کار مورد  ضمانت

  .مل داشته باشد نظر اطالع کا

وظیفه دارد در بررسی موارد مندرج در ضمانت نامه که صادر کننده انجام ) مجري انجام کار(دارنده ضمانت نامه :  ظ

  .شرکت نماید ،می دهد

  نامه مقررات ابطال فرم ضمانت

  ) مجري انجام کار(نامه  وظایف دارنده ضمانت

باید بالفاصله پس از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد و سپس ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت -57ماده 

  :نامه اقدام کند  نسبت به لغو فرم ضمانت

  .آوري و از محیط کار خارج کند  لوازم و ابزار کار مربوط به خود را جمع :الف 

  .خارج کند  یست محیطیبا رعایت مالحظات زمحیط کار را تمیز و هرگونه لوازم و وسایل مازاد را از محیط کار :ب 

اي ایمن قرار  کلیه کارکنان تحت سرپرستی خود را از محیط کار دور کند و به آنان تذکر بدهد که در فاصله :ج 

ها و خطوط باید  گونه تضمینی وجود ندارد و دستگاه نامه را دارد و از این لحظه هیچ ، زیرا قصد لغو ضمانت گیرند

  .دار تلقی شوند  برق

نامه را دارد و  نامه ثبت شده اطالع دهد که قصد لغو ضمانت پیوست ضمانت "ب"جدول رادي که نام آنان در به اف: د 

  .نامه خارج شود پیوست ضمانت "ب"از جدول اسامی آنان آنان باید از محیط کار دور شوند و 

  .محیط کار و دستگاه را به منظور حصول اطمینان از عادي بودن وضعیت آن بازرسی کند  :و 

  .آوري کند  جمع با همراهی اپراتورنصب شده است را  اپراتورهاي موقت که توسط  اتصال زمین :ز 
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نامه مراجعه کند و شرح مختصري از کارهاي انجام شده یا تغییرات ایجاد شده در  نزد صادرکننده ضمانت :ح 

  .وضعیت دستگاه و یا خطوط را اطالع دهد 

به صادرکننده اعالم کند ابزار و لوازم کار از محیط کار خارج شده و افراد تحت سرپرستی از محیط کار دور و : ط 

شود بعد از  هاي موقت نیز برداشته شده است ، لذا درخواست می ورت گرفته و اتصال زمینسازي محیط کار ص عادي

که به نام اینجانب ..... نامه شماره  پیوست ثبت شده است ضمانت "ب"جدول خروج کلیه افرادي که نامشان در 

  .صادر شده است ، لغو شود 

  ) اپراتور(وظایف صادرکننده ضمانت نامه 

انجام  مجري(نامه  ازاعالم پایان کار توسط دارنده ضمانت باید پس) اپراتور(نامه  صادرکننده ضمانت -58ماده 

jموارد زیر را اجرا نماید )کار:  

هاي موقت نصب شده و  بازرسی دقیق از محیط کار به منظور حصول اطمینان از برداشته شدن اتصال زمین :الف 

  .و انجام نظافت و خارج شدن وسایل و لوازم کار صورت گیرد کار  دور شدن افراد و عادي بودن محیط

  .نماید آماده برداري بهره راجهت وشرایط نموده آوري کارراجمع محیط محصورکردن لوازم :ب 

نامه براي حصول اطمینان از اینکه کلیه افرادي که نامشان در آن ثبت شده  پیوست ضمانت "ب"جدول بررسی  :ج 

  .آن را امضا کرده باشند از جدول خارج شده و 

نامه به وسیله دارنده  در فرم ضمانت "اند هاي اتصال زمین موقت برداشته شده کابل "ردیف مربوط به  :د 

  . نامه تکمیل و امضا شده باشد مانتض

ضمن را  "...لغو شد به وسیله" نامه ردیف  نامه را قبول کند و دارنده ضمانت درخواست لغو ضمانت ، صادرکننده :ه

  .دثبت نام و نام خانوادگی خود امضا کن

نامه دیگري ثبت نشده باشد ، صادرکننده قسمت  نامه ، نام ضمانت فرم ضمانت  "الف"در صورتی که در جدول  :و 

  .ا با ذکر ساعت و تاریخ امضاء کندنامه ردر فرم ضمانت» ... مورد قبول واقع شد بوسیله  «

نسخه دوم که دارنده » داري مالحظات بهره بر« با توجه به مطالب درج شده در  صادرکننده فرم ضمانت نامه ،: ز 

هاي ه برنام کامل کرده است، ضمن هماهنگی با اپراتوردیسپاچینگ واعالم پایان کار، با اجراي ثبت نآدرنامه  ضمانت
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-یا خط براي بهرهکه در فرم برگشت ترتیب اجراي عملیات ثبت شده است جهت آماده سازي دستگاه و  عملیاتی

  .مایدبرداري اقدام ن

برداري شد  دستگاه آماده بهره« برداري شوند ، صادرکننده ، ردیف وقتی که دستگاه و یا خطوط آماده بهره: ح 

  .انوادگی و ساعت و تاریخ امضا کندخ را با ذکر نام و نام» بوسیله

هاي صادر شده دیگري ثبت شده  نامه نام ضمانت ، فرم ضمانت نامه صادر شده  "الف "در صورتی که در جدول  :ط 

 ،فرم نبوده و در نتیجه انجام عملیات مجاز نیست» قبول شد « نامه مجاز به تکمیل ردیف  باشد، صادرکننده ضمانت

  .ا با ذکر ساعت و تاریخ امضاء کندر» ... لغو شد به وسیله« بلکه فقط دارنده باید ردیف 

صادر  آن را همراه با فرم ترتیب اجراي عملیات» نامه باطل شده  فرم ضمانت« میل صادرکننده باید پس از تک :ي 

 براي مربوطه نامه ضمانت فرم باشد، رخداده اي حادثه که ودرصورتی. شده و کلیه مدارك پیوست بایگانی کند 

  .شود بایگانی شرکت ایمنی واحد حوادث درپرونده همیشه

ها را در محل اولیه خود قرار  هاي ایمنی و یا ضامن صادرکننده باید پس از اجراي کامل عملیات ، کلید قفل :ك

  .دهد

که محل انجام کار ، دور از دسترس باشد و صادرکننده به علت بعد مسافت قادر به بازرسی آن  در صورتی :ل 

نامه اقدام کند  نامه استناد و نسبت به لغو فرم ضمانت ضمانتتواند به مطالب ثبت شده به وسیله دارنده  می ،نباشد

  .» مانند انجام کار روي خطوط در مسافت هاي دور «

  مقررات عمومی فرم هاي ضمانت نامه

مجري (هاي ضمانت نامه منوط به قبول شرایط آن از جانب درخواست کننده  ضمانت نامه   صدور فرم - 59ماده 

  .است) انجام کار 

کس مجاز  و در این فاصله زمانی هیچ  صدور تا قبل از ابطال داراي اعتبارند نامه از زمان  هاي ضمانت فرم -60ماده 

  . نمی باشدنامه در ارتباط با آن صادر شده است ،  دار کردن محلی که ضمانت اندازي و انرژي راه به انجام عملیات 
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، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام عملیات برروي نقاط تضمین جداسازي و  هیچ کس -61ماده 

  .انرژي کننده نیست و نمی تواند تغییراتی در آنها به وجود آورد  بدون 

شامل بخش هاي مشخص شده در فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش  61و  60اد وم: تبصره 

  .باشد نمی

و بر روي دستگاه و یا خط معینی » کار مجاز « نامه فقط براي کار کامالً مشخصی به نام  هاي ضمانتفرم -62ماده 

معتبر است و نیز در مورد اجازه کار و آزمایش » دستگاه یا خطی که انجام کار بر روي آن مجاز شده است«به نام 

نامه  ثبت شده است داراي اعتبار بوده و دارنده ضمانتکه نوع و نحوه آزمایش دقیقاً در آن » آزمایش مجاز « براي 

  .غیر از آنچه که در فرم ثبت شده است ، مجاز به انجام کار دیگري نیست 

ضمانت نامه هاي صادر شده در نقاط مختلف یک ایستگاه که هیچ گونه نقطه اشتراکی ندارند باید   -63ماده 

چنانچه الزم باشد براي . هیچگونه وابستگی به هم نداشته باشند اي تنظیم شوند که کامالً مستقل بوده و  گونهب

هاي مختلف  و یا خطوط براي گروه) Bay(انجام کارهاي مختلف برروي چند دستگاه یا مدارهاي مختلف در یک بی 

ه چند ضمانت نامه صادر شود ، باید ضمانت نامه هاي صادره از نظر تامین حفاظت هاي مربوط به کار مجاز ثبت شد

  .در آنها کامل باشند به طوري که با لغو یکی از آنها ایمن بودن محیط کار همچنان به قوت خود باقی بماند 

کننده مشترکی  در صورتی که ضمانت نامه هاي صادر شده داراي نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي -64ماده 

ثبت  "الف "فرم و نام دارنده آن را در جدول ادرکننده باید شماره ضمانت نامه ، ساعت و تاریخ صدور ، صباشند

  .نماید

فرم ضمانت نامه ، کارت حفاظت شخصی ، درخواست و مجوز انجام کار بدون ( فقط یک فرم مجوز کار  -65ماده 

  .توان صادر کرد  یا خط می) Bay(در یک زمان و بر روي یک دستگاه یا بی ) تضمین 

نامه ایستگاه صادر شده باشد ، فرم اجازه کار و آزمایشی که داراي نقطه  چنانچه فرم اجازه کار یا تضمین -66ماده 

توان صادر نمود که  ها باشد را فقط در صورتی می نامه انرژي کردن با این ضمانت دون مشترك از نظر جداسازي و ب

  .درخواست نشده باشد  گونه آزمایشی که نقاط مشترك را تحت تأثیر قرار بدهد ، هیچ
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  همچنین  و  کنند  سرپرستی دارنده آن کار می  نامه فقط ایمنی افرادي را که تحت هاي ضمانت فرم  - 67ماده 

  تضمین  نامه براي انجام بازرسی و یا بازدید ثبت شده است ،  ضمانت پیوست  "ب"فرادي را که نام آنها در جدول ا  

  .کند  می 

مستلزم  ،ضمانت نامه در مورد آنها صادر شده هایی که فرم  ورود افراد براي بازدید یا بازرسی از محل -68ماده 

نامه و موافقت صادرکننده آن است و صادرکننده باید پس از تصویب ، اسامی آنان را در  تصویب دارنده ضمانت

  .ثبت کند  نامه ضمانتپیوست  "ب"جدول 

اي که نزد خود دارد  را روي نسخه "ب"نامه ، صادرکننده باید برگه جدول  نتپس از صدور فرم ضما -69ماده 

  .کنندگان در آن ثبت شود  پیوست کند تا اسامی بازدیدکنندگان و بازرسی

نامه به عللی نتواند در محیط کار حاضر شود، باید ابتدا کار را تعطیل و لوازم  در صورتی که دارنده ضمانت -70ماده 

  .نامه خود اقدام کند یط خارج و به لغو ضمانتکار را از مح

  .گرفتگی تهیه شود  شدگی ، و الك شدگی ، اصالح خوردگی ، پاك نامه باید بدون قلم هاي ضمانت فرم -71ماده 

  .مجاز نیست » ایضاً«نامه استفاده از  هاي ضمانت براي تکمیل فرم -72ماده 

  :دهد  سرپرستی خود اطالعنامه باید قبل از شروع به کار،موارد ذیل را به کارکنان تحت  دارنده ضمانت -73ماده 

  .شرح دستگاهی که کار بر روي آن مجاز شده است  :الف 

  .نوع کار مجازي که باید انجام شود  :ب 

  .حدود محیط کار ایمن را مشخص نماید  :ج 

  .نقاط تضمین شده را تشریح نماید  :د 

  .هاي موقت نصب شده را مشخص نماید  موقعیت قرار گرفتن اتصال زمین :ه 

مسئولیت دارد و باید کار را در  ،دارنده ضمانت نامه نسبت به هرگونه خطري که متوجه سایر افراد شود -74ماده 

  .خطر انجام دهد  شرایطی ایمن و بی

نامه روي آن صادر شده  اي که ضمانت خواهند براي انجام بازدید یا بازرسی وارد محوطه افرادي که می -75ماده 

  :شوند ، باید موارد زیر را اجرا نمایند  ، است
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  .نامه مراجعه و موافقت وي را براي ورود اخذ نمایند  نامه نزد دارنده ضمانت اتفاق صادرکننده ضمانت به :الف 

  .د ننامه را امضاء کن پیوست فرم ضمانت "ب"جدول  :ب 

فرم درخواست  "ب"در صورت صدور فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش ، باید جدول  :ج 

  .آزمایش را امضا کنند 

را که  "ب"ل بعد از اینکه بازدید و یا بازرسی پایان پذیرفت ، بازدیدکننده باید نزد صادرکننده مراجعه و جدو :د 

  .گواهی بر خروج از محیط کار است ، امضاء کند 

نامه صادرشده ، باید نسخه دوم  را که نزد صادرکننده است ،  مجري انجام کار براي ابطال فرم ضمانت -76ماده 

  .امضاء نماید 

جاز به ابطال نامه کامل نشود صادرکننده مفرم ضمانت» ساعت و تاریخ ابطال « در صورتی که ردیف  - 77ماده 

  .فرم صادر شده نیست 

نامه دریافت شود ،  در صورتی که براي حفاظت محیط کار الزم باشد از محل دیگري نیز فرم ضمانت -78ماده 

  :صادرکننده باید موارد زیر را اجرا کند 

هاي نصب  نامه و نام ایستگاه صادرکننده و ساعت و تاریخ صدور و همچنین ساعت اتصال زمین شماره ضمانت :الف 

  .نامه صادر شده که نزد خود دارد ، ثبت کند اولین فرم ضمانت "الف "شده را در جدول 

ته نشده باشد ، هاي نصب شده برداشکامل نشده و اتصال زمین» ساعت و تاریخ لغو « در صورتی که ردیف : ب 

 .نامه صادر شده نیست  صادرکننده مجاز به ابطال فرم ضمانت

  کاربرد کارت عملیات ممنوع

هاي ضمانت نامه صادر شده کارت عملیات ممنوع ،  باید براي هر کدام از فرم) اپراتور ( صادرکننده  - 79ماده 

شماره «در ردیف  ،است شماره کارتمتناسب با فرم و یک شماره مشخص روي نقاط تضمین نصب کند و ضروري 

 .نامه صادر شده ثبت شود  فرم ضمانت» کارت

  عملیات اجراي ترتیب فرم

  : عملیات به شرح زیر می باشد اجراي ترتیب مقررات فرم -80ماده
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  .فرم ترتیب اجراي عملیات باید همزمان با صدور فرم ضمانت نامه توسط اپراتور تکمیل و ضمیمه گردد   :الف 

مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود ابهام و یا مغایرتی  اییکلیه مانورهاي ثبت شده با توجه به نوع کار اجر :ب 

 .با اجراي صحیح عملیات ، فرم را باطل و به تکمیل فرم دیگري اقدام نماید 

  .دد تکمیل گر) در مدار آوردن(و برگشت ) از مدار خارج نمودن( فرم باید به دو صورت رفت  :ج 

 .با حضور و همراهی مجري انجام کار صورت پذیردباید کلیه عملیات شرح فرم ترتیب اجراي عملیات  : ه

  فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین

مسئولیت حسن انجام کار و رعایت موارد ایمنی توسط افراد تحت سرپرستی مجري انجام کار و توجیه  -81ماده 

  . مخاطرات محیط کار بطورکامل به عهده مجري انجام کار می باشدایشان در رابطه با 

  : شامل موارد زیر می باشد تضمین کاربدون مجوزانجام و درخواست کاربرد فرم - 82ماده

، تاسیسات الکتریکی ، بازدید  حفاظتی - دار از قبیل مدارات کنترلی انجام کار برروي تجهیزات و مدارات برق :لف ا

  . و نظایر آنهاها  نمونه گیري روغن ترانس)  هات الین(ط گرم صعودي خطوط ، خ

از قبیل انجام  ،انجام کار برروي مدارات و تجهیزاتی که امکان ایجاد شرایط تضمین کامل روي آنها وجود ندارد  :ب 

ستگاه مبدا و ایستگاه مقابل ای) و نظایر آنها سکسیونرهاي سرخط و ارت ، ترانس ولتاژ( کار روي تجهیزات سرخط 

باسبار فیدرهاي فشار متوسط فاقد سکسیونر یا  ها و سرکابلبه طور همزمان ، انجام کار روي مرتبط با خط 

جهت ایمن ،جداکننده نقطه تضمین و یا خطی که امکان دریافت تضمین نامه از ایستگاه مقابل و یا مرتبط با خط

  .ته باشدبه طور کامل وجود نداشکار سازي محیط

تست   ، انجام کار روي مدارات و تجهیزاتی که نیاز به نقاط تضمین ندارند از قبیل تست هاي نقطه به نقطه :ج 

 . و نظایر آنها  C.B.F 3تست،  (B.B.P)حفاظت باسبار

  .برق ماندن آنها ممکن نباشد  دونانجام کار برروي مدارات و تجهیزاتی که ب :د 

  و نظایر آنهاهاي برقدار شامل کارهاي ساختمانی ، تاسیسات مکانیکی  جهت انجام کارهاي عمومی در محیط :ه 

 .تعیین بازه زمانی جهت درخواست انجام کار با هماهنگی مسئوالن بهره برداري و دیسپاچینگ مربوطه می باشد : و   

                                                        
٣ C.B.F : circuit  breaker  failure  



 

٤٥ 
 

ماهنگی بدون تضمین ، در صورت نیاز در خواست مجري انجام کار می تواند عالوه بر تکمیل فرم درخواست ه:  ز

  . نمایدصدور کارت احتیاط نیز 

مرتبط با خط که امکان صدور  T-OFF4در صورت انجام کار همزمان در ایستگاه هاي مقابل ، ایستگاه هاي  :تبصره

تضمین نامه ایستگاه روي خط مورد درخواست را دارند ، در صورت نیاز و درخواست مجري انجام کار ، صادرکننده 

باید ضمن هماهنگی با اپراتور دیسپاچینگ شماره تضمین نامه صادره را دریافت و در ردیف مالحظات فرم ) اپراتور (

 .بدون تضمین صادره ثبت نماید درخواست هماهنگی انجام کار

کارگاه اقدام نموده و  کارفرما مکلف است نسبت به شناسایی خطرات و ارزیابی شرایط محیط کار - 83 ماده

  .اقدامات کنترلی مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد

نامه  اجراي کار ، مکلف به رعایت آیین و کلیه اشخاص مرتبط با) اعم از صاحب کار، پیمانکار(کارفرما  -84ماده 

هاي مصوب این شورا  نامه دار ، مصوب شوراي عالی حفاظت فنی و سایر آیین ایمنی کار روي خطوط و تجهیزات برق

  .باشند  و نیز سایر قوانین جاري کشور می

       رکــا نقـانو 91و  86 ، 85 اسـتناد مــواد  بـه تبصـره و ضــمائم آن   6،  مـاده  84 ،فصــل 2آیـین نامــه مشـتمل بـر    ایـن 

ــران در  ــالمی ایـ ــوري اسـ ــورخجمهـ ــه مـ ــوراي24/8/1395 جلسـ ــی  شـ ــت فنـ ــالی حفاظـ ــدوین عـ       ودر تـ

  . اجتماعی رسید رفاهکار و ، تعاونبه تصویب وزیر    1395/11/23تاریخ

الی شـوراي عـ   23/02/1392  انتقـال نیـروي بـرق مصـوب      آیین نامه ایمنی در عملیات  جایگزین این آیین نامه  

  .می گردد   حفاظت فنی

  

  

                                علی ربیعی                                                                                                 

 وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی                                                                                                

  

                                                        
٤ T-OFF: انشعاب    
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  مئضمابخش 

عناوین مورد استفاده در کلیه فرم ها و کارت هاي ضمیمه باید متناسب با شرکت ها 

  . ، تغییر یابد انتقال داخلی هستندایر موسساتی که داراي پست و خطوط سو
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  فهرست ضمائم

 شرایط نصب - نحوه ابطال  - نحوه تکمیل - مشخصات: کارت احتیاط - 1ضمیمه شماره 

 نحوه لغو - نحوه تکمیل  - مشخصات: فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط - 2ضمیمه شماره

  نحوه ابطال -نحوه تکمیل - مشخصات: کارت حفاظت شخصی -3ضمیمه شماره 

نمونه  -نحوه لغو –نحوه تکمیل  - مشخصات: فرم تأییدیه صدور کارت هاي حفاظت شخصی-  4ضمیمه شماره 

  کاربرد

  مثال کاربرد -نحوه لغو  -نحوه تکمیل -مشخصات: کارت حفاظت دستگاه - 5ضمیمه شماره 

  تکمیل نحوه -مشخصات: نامه ضمانتفرم درخواست صدور  - 6ضمیمه شماره 

  تکمیل و لغو نحوه -مشخصات: فرم اجازه کار - 7ضمیمه شماره 

  تکمیل و لغو نحوه -مشخصات: فرم اجازه کار و آزمایش - 8ضمیمه شماره

  نحوه تکمیل و لغو - مشخصات: فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش - 9 ضمیمه شماره

  تکمیل و لغو نحوه –مشخصات : فرم تضمین نامه ایستگاه  -10ضمیمه شماره 

  نحوه تکمیل  - مشخصات: پیوست ضمانت نامه » ب«فرم جدول  - 11ضمیمه شماره

 نحوه تکمیل و لغو –مشخصات : فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین -12ضمیمه شماره

 تکمیل فرم -مشخصات  - فرم ترتیب اجراي عملیات  -13ضمیمه شماره

  نحوه تکمیل -مشخصات: هاي عملیات ممنوع کارت -14ضمیمه شماره

 کارت اجازه کار -1/14ضمیمه شماره 

 کارت اجازه کار و آزمایش - 2/14ضمیمه شماره

 کارت تضمین نامه ایستگاه –3/14ضمیمه شماره

 کارت اخطار – 15ضمیمه شماره
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  شرایط نصب -نحوه ابطال  -نحوه تکمیل -مشخصات: کارت احتیاط-  1ضمیمه شماره 

 مشخصات:  

  :کارتی است به رنگ سفید جدول بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر 

دورتادور به رنگ قرمز طراحی  میلی متر 5مقوایی است و از باال منگنه شده است و حاشیه آن به عرض  –الف 

  .شده است

  سانتی متر 10و عرض آن  20طول کارت  -ب

  حروف با رنگ مشکی و قرمز نوشته شود -ج

 نحوه تکمیل:  

  :بعد از قبول صدورکارت احتیاط نسبت به تکمیل آن طبق روش زیر اقدام خواهد کرد) اپراتور(صادرکننده 

یاط را به ترتیب در ردیف نام پست و شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت احت -1

  .ثبت نماید  "شماره کارت"و  "پست"

ام کلید و یا ن« شود در ردیف نام و شماره کلید و یا دستگاهی را که کارت احتیاط روي آن نصب می  -2

  .ثبت نماید» دستگاه 

ثبت » کار محل کار و نوع « محل و نوع کاري که مجري انجام کار تقاضاي  انجام آن را دارد در ردیف  - 3

   .کند

» ارنده کارت با ذکر شرکت محل خدمتد« را در ردیف ) مجري انجام کار(خانوادگی دارنده کارت نام و نام -4

  .ثبت و امضاء نماید 

  . ثبت کند » کننده  تصویب« را در ردیف ) دیسپاچینگ(کننده  نام و نام خانوادگی تصویب -5

کارت نصب شد به « کند در ردیف  که کارت احتیاط را نصب می) اپراتور(نام و نام خانوادگی صادرکننده  -6

  .ثبت و امضا نماید » ... وسیله
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  .ساعت و تاریخ نصب را در ردیف مربوطه ثبت و امضاء نماید  -7

هاي تکمیل شده را در نقاط مربوطه نصب کند و محل نصب آنها را به دارنده  باید کارت) اپراتور(صادرکننده  -8

  .نشان داده یا از طریق دیسپاچینگ اطالع دهد ) مجري انجام کار ( کارت 

 نحوه ابطال:  

نصب جمع آوري کند و  هاي احتیاط مربوط به مجري انجام کار را از محل هاي،کارت) اپراتور(صادرکننده  - 1

دریافت کند و ءثبت و از وي امضا » کارت لغو شد به وسیله « نام و نام خانوادگی مجري انجام کار را در ردیف ، 

تواند به پیام دیسپاچینگ می) اپراتور(در صورتی که به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد ، صادرکننده 

  .ند استناد و از طرف مجري انجام کار امضاء ک

با ذکر عنوان ، » کارت برداشته شد به وسیله « خانوادگی خود را در ردیف نام و نام) اپراتور(صادرکننده  - 2

  .ثبت و امضا کند 

 . در ردیف مربوطه ثبت و امضاء کند، ساعت و تاریخ برداشتن کارت را ) اپراتور(صادرکننده  - 3
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  نیرووزارت 

 ..............................................اي شرکت برق منطقه
 

  

  

 

  . کننده قطع شد ، تا قبل از تماس با دارنده کارت و ابطال آن ، کلید را وصل نکنید اگر قطع        

......................... ................................   پست ....... ................................ ......................... ............................ .......    

......................... ................................ شماره کارت  ....... ................................ ......................... .............. .......    

.........................   نام و کد کلید و یا دستگاه  ....... ................................ ......................... ...........................    

......................... ................................ ................................   علت صدور  ....... ................................................    

.........................   محل کار و  نوع کار ....... ................................ ......................... ....... .................................    

......................... عنوان    ............................................................   دارنده کارت  ....... ....................................    

.........................   شرکت محل خدمت  ............. ......................... امضاء    ....... ....... ....................................   

.........................   کننده تصویب .......................... ......................... عنوان    ....... ....... ....................................   

.........................   کارت نصب شد به وسیله  ..............     ..........................................................   عنوان  .......

.........................   تاریخ    .....................  ساعت نصب  ....................... .........................   امضاء    ....... .............    

......................... ساعت ....   ...................................   کارت لغو شد به وسیله  ....... ....................................    

.........................   تاریخ      .......................... ................................   امضاء  ........................................... .......

.......................  وسیله کارت برداشته شد به ..........................  عنوان    ...... .................. ......    

........................  تاریخ    ...............  ساعت برداشت کارت  ..........................  امضاء   ...... .......    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

یاطکارت احت  
 کلید را وصل نکنید
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 هاي دستگاه خط کننده شرایط نصب کارت احتیاط بر روي نقاط کنترل  

با ابزار استاندارد خط گرم و متناسب با  (A)فرض کنید که گروه خط گرم مشغول انجام تعمیرات خط برقدار 

دار کردن خط  نسبت به برق باید) اپراتور(، صادرکننده  اي خط بدون برق شود اگر بر اثر حادثه .ولتاژ هستند

دار شدن  دار شدن مجدد خط براي افراد گروه در حال کار خطرناك است و براي جلوگیري از برق برق. اقدام کند

  .شود  هاي دستگاه و یا خط ، کارت احتیاط نصب می کننده مجدد آن، روي کنترل

  

  )1(شکل شماره 
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شده نصب  احتیاط باید بر روي نقاط مشخص  باشد ، کارتاحداث شده ) 1(درصورتی که شبکه مطابق شکل  -1

  :شود 

  .شود  شود و روي آن کارت احتیاط نصب می قرار داده می OFFروي حالت  Bبریکر ) رکلوزر(کلید اتصال مجدد  :الف 

  .شود کارت احتیاط نصب می Bروي دسته کنترل بریکر : ب 

  .شود  قرار دارد کارت احتیاط نصب می )OPEN(یت باز در حالتی که در وضع Eروي دسته کنترل سکسیونر: ج 

صورت بگیرد ،  A خطبرروي  در صورتی که شبکه به صورت یک و نیم کلیدي احداث شده باشد ، اگر کار -2

  :کارت احتیاط باید روي نقاط مشخص شده زیر نصب شود 

شود و روي هر کدام از  قرار داده می OFFروي حالت  Dو  Cبریکر هاي ) رکلوزر(کلیدهاي اتصال مجدد  :الف 

  .شود  آنها کارت احتیاط نصب می

شود تا در صورت قطع شدن با نصب کارت بر کارت احتیاط نصب می Dو  Cروي دسته کنترل بریکر هاي  :ب 

  .شود  روي آنها تا زمان موافقت دارنده کارت کلید وصل نمی

  :باشد کارت احتیاط باید روي نقاط معین شده زیر نصب شود   Bدر صورتی که کار بر روي مدار  - 3

شوند و روي هر کدام از  قرار داده می OFFروي حالت  Dو  Eبریکر هاي ) رکلوزر(کلیدهاي اتصال مجدد  :الف 

  .شود  آنها کارت احتیاط نصب می

شود تا در صورت قطع شدن به علت وجود کارت  کارت احتیاط نصب می E،Dهاي  بریکرروي دسته کنترل  :ب 

  .احتیاط تا زمان موافقت دارنده کارت احتیاط، اقدام به وصل آنها نشود 

  )2(شکل شماره 
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  نحوه لغو -نحوه تکمیل -مشخصات: فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط  -2 ضمیمه شماره

 مشخصات:  

  :شده طبق نمونه و به مشخصات زیر  بندي سفید ، جدولرنگ فرمی است به 

  کاغذي است - الف

  .است  A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود  -ج

 نحوه تکمیل: 

  :باید جهت تکمیل و صدور  فرم تاییدیه کارت احتیاط طبق روش ذیل اقدام نماید) اپراتور(صادرکننده  :ه 

شماره کارت  "و  "نام پست "احتیاط اختصاص داده شده را به ترتیب در ردیف نام پست و شماره کارت   -1 

  .ثبت نماید  "احتیاط

نام و شماره دستگاه کنترل کننده و یا کلید، شرح عملیات انجام شده را در هر ردیف به تعداد محل هاي  -2

  .نصب کارت احتیاط در جدول فرم ثبت نماید 

  .ثبت گردد  "مالحظات "ر قسمت تذکرات الزم در صورت نیاز د -3 

  .عنوان ساعت و تاریخ را  ثبت و امضاء نماید  "با ذکر نام و نام خانوادگی  "صادر کننده  "در ردیف  -4

با ذکر نام و نام خانوادگی دارنده کارت احتیاط ، عنوان ، ساعت و تاریخ را   "مورد قبول واقع شد "در ردیف  - 5

  .ثبت و امضاء نماید 

  لغو فرمنحوه:  

  :صادر کننده باید جهت لغو فرم تاییدیه کارت احتیاط به روش زیر اقدام نماید 

 ، ساعت ، تاریخ عنوان ، )کار انجام مجري( کارت دارنده خانوادگی نام و با ذکر نام " لغو شد بوسیله " ردیف -1

 . نماید  امضاء و را ثبت دیسپاچینگ اپراتور یا)  کار انجام مجري( کارت  دارنده توسط کار اتمام اعالم  از را پس
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 صادرکننده ، خانوادگی نام و نام باذکر احتیاط کارت تاییدیه فرم لغو از پس "شد واقع قبول مورد" درردیف -2

  . نماید امضاء و ثبت را تاریخ و ساعت ، عنوان
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  وزارت نیرو

  ...............................................اي  منطقهشرکت برق 

  
  فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط

  
    ...... ................................................................................................................................  : شماره کارت   ........................................................................................  : نام پست 

  شرح عملیات انجام شده  کننده و یا کلیدنام و شماره دستگاه کنترل  ردیف

      

      

      

      

      

      

  

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

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

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

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

یک «گذشت مدت در صورتی که نتواند با دارنده کارت احتیاط ارتباط برقرار کند، مجاز خواهد بود بعد از ) اپراتور(صادرکننده : تذکر

، کارت احتیاط دارنده را لغو و نسبت به ) دیسپاچینگ(از زمان بدون برق شدن خط یا دستگاه، با هماهنگی مرکز کنترل » ساعت

  .دار نمودن دستگاه و یا خط اقدام کند  برق
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  نحوه ابطال - نحوه تکمیل -مشخصات: کارت حفاظت شخصی -3ضمیمه شماره 

 مشخصات:  
  :کارتی است قرمز رنگ،جدول بندي شده به مشخصات زیر

  .منگنه می شود باال مقوایی است و از - الف

  سانتیمتر  10و عرض آن 20طول کارت  -ب

  .حروف بارنگ مشکی نوشته شود -ج

 نحوه تکمیل:  
  

  :تکمیل آن به شرح زیر اقدام نماید اپراتور بعد از قبول صدور کارت حفاظت شخصی ، باید نسبت به 

شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت شخصی را در قسمت مربوطه ثبت  -1

 .نماید 

ننده یا نام و شماره دستگاه مجزا ک« نام و شماره دستگاه مجزا کننده یا بدون انرژي کننده را در ردیف  -2

  .ثبت نماید » بدون انرژي کننده

نام شماره دستگاه و یا « محل کار و نام شماره دستگاه یا مداري را که کار بر روي آن مجاز است در ردیف  - 3

  .ثبت نماید » مداري که کار بر روي آن مجاز است 

  .ثبت نماید » شرح کاري که باید انجام شود « شرح کاري که مجاز است انجام شود را در ردیف  -4

» مدت تقریبی انجام کار « در ردیف ) مجري انجام کار ( ار را طبق نظر دارنده کارت مدت زمان تقریبی ک -5

  . ثبت نماید

ثبت و امضاء » دارنده کارت «با ذکر سمت ، در ردیف ) مجري انجام کار( خانوادگی دارنده کارت را  نام و نام -6

  . نماید 

  . با ذکر سمت ثبت نماید» تصویب کننده « ردیف را در ) ینگ دیسپاچ( خانوادگی تصویب کننده نام و نام -7
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، و در  هاي ایمنی در حضور مجري انجام کار بعداز عملیات مربوط به جداسازي ، با نصب قفل یا ضامن -8

با ذکر سمت را ثبت و امضاء می کند و ) صادرکننده(خانوادگی  نام و نام» کارت نصب شد بوسیله «ردیف 

کند ، سپس کارت حفاظت شخصی به  سازي را تأیید و آنجا را امضاء می عملیات ایمن مجري انجام کار نیز انجام

شود وسیله نخ و یا وسیله عایق دیگري که استحکام الزم را داشته باشد ، روي نقاط تضمین جداسازي نصب می

  .به طوري که هم قابل رؤیت باشد و هم به آسانی جدا نشود 

پس از انجام عملیات جداسازي ، عملیات مربوط به بدون انرژي کردن و همچنین نصب قفل و یا ضامن  -9

خانوادگی  نام و نام» کارت نصب شده به وسیله « دهد و در ردیف  ایمنی را درحضور مجري انجام کار ، انجام می

انجام کار نیز عملیات  کند و مجري ثبت و امضا می» سمت«در ردیف خود را ثبت و سمت خود را نیز 

کارت هاي حفاظت شخصی به وسیله نخ و یا وسیله عایق دیگري  ، سپس کند سازي را تأیید و امضاء می ایمن

نصب می ) اعم از الکتریکی یا مکانیکی(بدون انرژي کننده ، روي نقاط تضمین   که استحکام الزم داشته باشد

  .به آسانی جدا نشوند  شوند ،  به طوري که هم قابل رؤیت باشند و هم

ثبت » تاریخ و ساعت نصب کارت حفاظت شخصی « تاریخ و ساعت نصب کارت حفاظت شخصی در ردیف  -10

  .شود  می

 نحوه ابطال :  

 کار محیط از باید ) اپراتور( صادرکننده کار، انجام مجري سوي از شخصی حفاظت کارت ابطال درخواست با

  :نماید اجرا را ذیل موارد ، ابطال جهت باشد نداشته وجود مبهمی نکته که صورتی در و نماید بازدید

نسخه اول فرم تأییدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نزد مجري انجام کار است ) اپراتور( صادرکننده  : الف

  . توسط مجري انجام کار تکمیل و نسبت به ابطال آن اقدام کند» لغو شد بوسیله « از وي اخذ و ردیف

کارت لغو «هاي حفاظت شخصی مربوطه را برداشته و مجري انجام کار ، ردیف  کارت)  اپراتور( صادر کننده : ب

  . امضاء کند "خانوادگی نام و نام"را با ثبت » شد به وسیله

قبول شد «پس از لغو و تکمیل ردیف هاي باقیمانده کارت حفاظت شخصی ، ردیف ) اپراتور(صادر کننده  : ج

 .تاییدیه کارت حفاظت شخصی تکمیل نماید  فرم» بوسیله
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    : شماره    :کد         
  وزارت نیرو

  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  کارت حفاظت شخصی
 

  

 

    .....................................................  ::کننده  انرژي بدون یا و مجزاکننده دستگاه وشماره نام
  .......................................................................................................................................................    

........................................   :است  مجاز آن روي کار انجام که ویامداري دستگاه وشماره نام .......    

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

    ..................................................................................................:شود  بایدانجام که کاري شرح

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

    .............................................................................................................  :کار انجام  تقریبی مدت

    .................................امضاء    .............................  عنوان    ........................................  دارنده کارت

    .................................امضاء    .............................  عنوان    .....................................  تصویب کننده

    .................................................................................  )صادر کننده(کارت نصب شد به وسیله 

    .................................امضاء دارنده کارت ......................... امضاء    ...................................  عنوان

    .......................... ................................  ساعت نصب    ................................................  تاریخ نصب

    .................................امضاء    ........................................  ) دارنده کارت(کارت لغو شد بوسیله 

    .................................ساعت لغو    ................................................................................  تاریخ لغو

    .................................امضاء   ..................................  )صادرکننده( وسیله شدبه برداشته کارت

    .................................ساعت   ..............................................تاریخ    ...................................  عنوان

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

  

  

 دستگاه را بکار نیندازید
 افراد مشغول کارند
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 نحوه لغو –نحوه تکمیل -مشخصات:حفاظت شخصی کارت هايفرم تأییدیه صدور -4ضمیمه شماره

  نمونه کاربرد

 مشخصات:  

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر  فرمی است سفید رنگ ، جدول

  .کاغذي است - الف

  .است  A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود  -ج

 نحوه تکمیل:  

 . نماید را در قسمت مربوطه ثبت شده داده اختصاص حفاظت شخصی کارت شماره - 1

 را در هر ردیف) جدا سازي یا بدون انرژي کردن ( شده انجام عملیات یا کلید ،شرح دستگاه و و شماره نام -2

 . نماید  ثبت کارتهاي حفاظت شخصی فرم نصب تعداد محل هاي جدول به

 . نماید  ثبت " مالحظات" قسمت در نیاز را در صورت الزم تذکرات -3 

 .نماید  امضاء و را ثبت و تاریخ ، ساعت عنوان " خانوادگی و نام با ذکر نام " صادرکننده " در ردیف -4

و  ، عنوان، ساعت) مجري انجام کار (کارت  دارنده خانوادگی نام و نام ذکر با  "دریافت کننده  "در ردیف -5

  .نماید  امضاء و ثبت تاریخ

 نحوه لغو:  

نجام کار است نسخه اول فرم تأییدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نزد مجري ا) اپراتور( صادرکننده  : الف

را  "عنوان ، ساعت و تاریخ  لغو شد بوسیله با ذکر نام و نام خانوادگی مجري انجام کار ، "از وي اخذ و ردیف

  . ثبت و مجري انجام کار نسبت به امضاء آن اقدام کند

با ذکر نام و نام خانوادگی ، عنوان ، ساعت و  "قبول شد بوسیله "پس از لغو ، ردیف ) اپراتور(صادر کننده  :ب 

  . تاریخ را ثبت و نسبت به امضاء آن اقدام کند
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  :شماره    :کد 

  وزارت نیرو

  ...............................................اي شرکت برق منطقه
  

 فرم تأییدیه صدور کارت هاي حفاظت شخصی

  ردیف
 کننده مجزا کلید و یا دستگاه و شماره نام

  کننده انرژي بدون ویا
  شرح عملیات انجام شده

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

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

  .شد  واقع قبول و مورد مشخص مجري براي کار انجام محدوده

  .................................................  امضاء    ...... ................................تاریخ ....... ................................  ساعت    ....................................  عنوان    .............................................  دریافت کننده 

  .................................................  امضاء    ...... ................................تاریخ ....... ................................  ساعت    ....................................  عنوان    .............................................  لغو شد بوسیله

.................................................  امضاء    ...... ................................تاریخ ....... ................................  ساعت    ....................................  عنوان    .........................................  شد بوسیله قبول
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  کاربرد نمونه:  
  :مثال 

میم هاي اطراف ترانسفورماتور، اتصالی وجود دارد و اعضاي تیم تعمیراتی تص چنانچه در مدار برق پنکه -)1(
، باید ترتیبی داده شود تا پنکه از منبع انرژي جدا شود و محیط کار تا پایان کار دارند که از آن رفع نقص کنند 

  .شود  می استفاده» حفاظت شخصی«منظور از کارت براي رسیدن به این . ، ایمن باقی بماند  براي مجري انجام کار
براي از . هاي تعمیراتی تصمیم دارند موتور پمپ روغن ترانسفورماتور را تعمیر و یا بازرسی کنند  گروه -)2(

 ي به شرح زیر صورتجداساز، عملیات  سرویس خارج کردن موتور پمپ و ایجاد محیط ایمن براي انجام کار
  :گیرد  می

. شود  نصب می» حفاظت شخصی«کننده موتور پمپ قطع و کلید آن قفل ، و روي آن کارت  برق تغذیه -الف
  . آید  این یک نقطه تضمین الکتریکی است که جزء عملیات جداسازي به حساب می

هر دو بسته و قفل . اشد ب موتور پمپ داراي دو شیر روغن است که یکی ورودي و دیگري خروجی می -ب
این دو نقطه تضمین ، . شود نصب می» حفاظت شخصی«ایمنی روي هر دو نصب و روي هر کدام از آنها کارت 

  .شود  عملیات جداسازي محسوب می ءمکانیکی است که جز
 روي  کنند و در حالت باز قفل ایمنی نصب وموتور پمپ داراي یک شیر تخلیه روغن است که آن را باز می -ج

 این نیز یک نقطه تضمین مکانیکی است که جزو عملیات. شود  نصب می» حفاظت شخصی«آن کارت 
 .جداسازي می شود

  )3(شکل شماره 



 

62 

  مثال کاربرد -نحوه لغو  - نحوه تکمیل -مشخصات:  کارت حفاظت دستگاه - 5ضمیمه شماره 

 مشخصات:  
  :و به مشخصات زیر طبق نمونه شده  بندي   اي روشن ، جدول کارتی است به رنگ مغزپسته

  .منگنه می شود باال از مقوایی است و -الف 

  .سانتیمتر  10وعرض آن 20طول کارت   -ب

  .حروف بارنگ مشکی نوشته شود  -ج

 نحوه تکمیل:  
  :اشد نحوه تکمیل این کارت جهت صدور توسط اپراتور به شرح زیرمی ب

شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت دستگاه را در قسمت مربوطه ثبت  -1

  . نماید

  .ثبت نماید » دستگاه «شماره و نام دستگاهی را که کارت باید روي آن نصب شود در محل شماره و  -2

  .ثبت نماید » علت « علت نصب کارت را در محل  - 3

  .خانوادگی ، عنوان ، ساعت و تاریخ را ثبت و امضا نماید   با ذکر نام و نام» درخواست کننده « در ردیف  -4

و عنوان ، ساعت و تاریخ را ثبت و ) اپراتور(خانوادگی با ذکر نام و نام» کارت نصب شد بوسیله « در ردیف  -5

  .امضاء نماید 

وسیله عایق دیگري که استحکام الزم را داشته باشد ، به طوري کارت حفاظت دستگاه را به وسیله نخ و یا  -6

  .که هم قابل رؤیت باشد و هم به آسانی جدا نشود ، نصب نماید 

شماره ، ساعت و تاریخ نصب کارت و دستگاه مورد نظر با شرح علت آن ، در دفتر گزارش روزانه و دفتر ثبت -7

  .هاي مربوطه ثبت نماید  کارت

 نحوه لغو:  

کننده به اپراتور ارائه گردد و پس از درخواست ، باید از طرف درخواستست لغو کارت حفاظت دستگاه درخوا

  :اپراتور باید به شرح ذیل عمل نماید 
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با ذکر عنوان ثبت  »کارت لغو شد به درخواست«کننده لغو کارت را در محلخانوادگی درخواستنام و نام: الف 

  . نماید

  .ثبت و امضاء نماید » ساعت و تاریخ « کارت را در محل ساعت و تاریخ لغو  :ب 

با ذکر نام و نام خانوادگی ، عنوان ، ساعت و تاریخ را ثبت و » کارت برداشته شد بوسیله « اپراتور در ردیف  :ج

  .امضاء نماید 

  .اه ثبت نمایدتاریخ ، ساعت و علت برداشتن کارت را در دفتر گزارش روزانه و دفتر کارت هاي حفاظتی دستگ :د

  .کارت برداشته شده را بایگانی نماید  :ح 
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    : شماره    :کد 

  وزارت نیرو

  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  

  

 

    .......................... ................................  شماره دستگاه    .................................................  دستگاه 

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

    ............................................................................................................................................  : علت

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

    .......................... ................................  عنوان    ...............................................  درخواست کننده 

    .................................امضاء   ................................................تاریخ    ..................................  ساعت

    ..........................................................................................................کارت نصب شد به وسیله 

    .......................... ................................  امضاء   .....................................................................  عنوان 

    .......................... ................................  تاریخ نصب    ...............................................  ساعت نصب 

    .................................تاریخ ..............  ساعت  ..............................  درخواست کننده لغو کارت 

    .......................... ................................  امضاء   .....................................................................  عنوان 

    ....... ................................................................................................وسیله شدبه کارت برداشته

    .......................... ................................  امضاء   .....................................................................  عنوان 

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

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

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

 

 

  

 کارت حفاظت دستگاه
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  مثال کاربرد:  

  حفظ دستگاه و تجهیزات از آسیب دیدن بیشتر -1

هاي اطراف ترانسفورماتور صداي غیرعادي دارد ، در صورتی که پنکه  یاتاقان یکی از پنکه: شود  فرض می :الف 

براي حفط پنکه از آسیب . متوقف نشود خسارت بیشتري خواهد دید و ممکن است به طور کلی معیوب شود 

نیل به این منظور پنکه باید از براي . اندازي آن خودداري شود  الزم است پنکه معیوب متوقف و از راه،بیشتر 

  .منبع برق جدا و روي منبع تغذیه آن کارت حفاظت دستگاه نصب شود 

که تجهیزي فاقد شرایط الزم جهت بهره برداري تشخیص داده شود ، مجري انجام کار ضمن  در صورتی :ب 

عدم اطالع جهت نصب . ید اطالع به اپراتور جهت صدورکارت حفاظت دستگاه و نصب آن توسط اپراتور اقدام نما

  . کارت حفاظت دستگاه توسط مجري انجام کار ، به منزله تایید سالمت تجهیزات خواهد بود 

  پایدار نگه داشتن سرویس برق -2

به دو قسمت تقسیم  Bus Sectionalizingکننده  کیلوولت نیروگاه توسط کلید قطع 230، باس  )4(شکل طبق 

-در قسمت دیگر باس قرار می 8و  7،  6،  5در یک قسمت و ژنراتورهاي  4و  3،  2،  1شود که ژنراتورهاي می

را  1، بریکر خطوط پست نیروگاه به پست شماره  1در چنین شرایطی اگر اپراتور مستقر در پست شماره . گیرد 

، دژنکتور  2ست شماره بدون توجه به تابلو سنکرونایز با باسبار ایستگاه پارالل کند و یا اینکه اپراتور مستقر در پ

را بدون توجه به تابلو سنکرونایز با باسبار ایستگاه پارالل کند ، باعث  2خطوط پست نیروگاه به پست شماره 

خواهد شد که دو قسمت از باسبار بدون عمل سنکرونایز پارالل شوند که خود باعث ایجاد حادثه و در نتیجه 

  .احتمال قطع برق سراسري خواهد شد 

و  1لوگیري از عملیات اشتباه و آگاهی اپراتورها ، روي دسته کنترل بریکرهاي خطوط در پست شماره براي ج

شود تا اپراتور قبل از عملیات ، ابتدا به مطالب مندرج در کارت  ، کارت حفاظت دستگاه  نصب  2پست شماره 

  .توجه کند 

بستن بریکرها بدون عمل سنکرونایزینگ ، روي هاي رینگ سراسري براي ممانعت از عملیات اشتباه و در شبکه

زمانی که اپراتورها براي بستن . شود  ، کارت حفاظت دستگاه نصب می دسته کنترل بریکرهاي خطوط رینگ



 

66 

بریکرها اقدام کنند ، ابتدا به مطالب مندرج در کارت حفاظت دستگاه توجه نموده و سپس با توجه به تابلو 

  .گیرد  نگ عمل پارالل صورت میسنکرونایز و عمل سنکرونایزی

هاي رینگ سراسري به منظور جلوگیري از عملیات اشتباه ، هنگام بستن بریکرهاي خطوط رینگ که  در شبکه

ممکن است باعث خاموشی سراسري برق شود ، روي دسته کنترل بریکرهاي خطوط رینگ ، کارت حفاظت 

مندرج در کارت حفاظت دستگاه و  مطالبستن بریکرها به شود تا اپراتور در مواقع لزوم براي ب دستگاه نصب می

  .زاویه بار قبل از بستن آنها توجه کند 

  حفظ دستگاهها و تجهیزات از صدمه دیدن  - 3

  کند  دو قسمت باسبار را با یکدیگر پارالل می Bus Sectionalizingود ، بریکر ش توجه) 4(به شکل 

صورتی که بریکر فوق بدون عمل سنکرونایزینگ بسته شود ، دو قسمت باسبار که هر کدام چهار ژنراتور به آن در

هاي  متصل است بدون عمل سنکرون پارالل خواهد شد که ممکن است سبب آسیب رسیدن به سیم پیچ

 گونه تور و ممانعت از اینبه منظور متوجه ساختن اپرا. شود  و نظایر آنهاهاي ژنراتور  ترانسفورماتور ، قطب

شود تا قبل از اقدام به عملیات مندرج در  ، روي دسته کنترل بریکر کارت حفاظت دستگاه نصب می عملیات

  .کارت توجه شود 
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  )4(شکل شماره 
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  تکمیل نحوه -مشخصات:  نامه فرم درخواست صدور ضمانت - 6ضمیمه شماره 

 مشخصات:  

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر  فرمی است به رنگ شکالتی روشن ، جدول

  .کاغذي است - الف

  .است  A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود  -ج

 تکمیل نحوه: 

  : شود تکمیل کننده درخواست وسیله به باید زیر شرح به نامه ضمانت صدور درخواست فرم

 ایستگاه/ نیروگاه«  ردیف در شود می دریافت محل آن از نامهضمانت که را محلی یا ایستگاه یا نیروگاه نام -  1

  . نماید ثبت»  صادرکننده

 ثبت » درخواست مورد نامه ضمانت«  ردیف در است نیاز مورد کار نوع برحسب که را اي نامه ضمانت نوع - 2

  . نماید

  . شود ثبت»  کننده درخواست«  ردیف در خدمت محل و عنوان ذکر با ، کننده درخواست خانوادگی نام و نام - 3

 ردیف در خدمت محل و عنوان ذکر با را کار انجام مجري جانشین یا کار انجام مجري خانوادگی نام و نام - 4

  . نماید ثبت »کار انجام مجري جانشین یا کار انجام مجري «

 ردیف در ، درخواست صورت در خدمت محل و عنوان ذکر با را کار انجام مجري جانشین خانوادگی نام و نام - 5

  . نماید ثبت »کار انجام مجري جانشین«

 سطر در وضوح طور به شود می انجام آن روي کار که محلی و آن کد ، ولتاژ ذکر با ، خطوط و دستگاه نام - 6

  . باشد نداشته وجود ابهامی گونه هیچ تا کند ثبت»  شود می انجام آن روي کار که خطوطی یا و دستگاه «

  »شود داده انجام باید که کاري شرح« سطر در کار محل دقیق ذکر با می شود را انجام که کاري کامل شرح - 7

  . نماید ثبت
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 انجام حین در که را هایی آزمایش کامل شرح است الزم ، آزمایش و کار اجازه فرم صدور به نیاز صورت در - 8

  . نماید ثبت»  گیرد می صورت که هایی آزمایش کامل شرح«  سطر در گیرد می صورت کار

 حادثه وقوع باعث است ممکن و دارند قرار کار محل مجاورت در که را خطرآفرین خطوط و ها دستگاه نام - 9

 هاي کننده کنترل روي یا و شوند خارج مدار از کار ایمن فضاي ایجاد براي است الزم و شوند کار اجراي هنگام

 ، کار ایمن فضاي ایجاد براي که دیگري اضافی خطوط و ها دستگاه«  سطر در ، شود نصب احتیاط کارت آنها

  . نماید ثبت»  شود نصب احتیاط کارت آنها هاي کننده کنترل روي یا و خارج مدار از است الزم

 سطر در کند آماده برداري بهره براي را خط یا و دستگاه ، اضطراري شرایط در است قادر که را زمانی مدت -10

  . نماید ثبت» ... مدت در توان می اضطراري شرایط در« 

  .نماید ثبت»  کار شروع تاریخ و ساعت«  سطر در تاریخ و روز ذکر با کار شروع ساعت -11

  . نماید ثبت روز و تاریخ ذکر با»  نامه ضمانت لغو ساعت«  سطر در نامه ضمانت لغو و کار اتمام ساعت -12

  .نماید امضاء ، تاریخ و ساعت ذکر با »کننده درخواست«  امضاي محل -13

 توضیحات و شود) برداري بهره مسئول( کننده دریافت تحویل شده تکمیل نامه ضمانت صدور درخواست فرم -14

 برداري بهره مسئول اتفاق به ، باشد نیاز که صورتی در و شود داده کار انجام نحوه و نوع ، محل مورد در الزم

  . باشد نداشته وجود مبهمی نکته هیچ تا کند بررسی را کار محیط

 توسط شده ثبت موارد صحت ، نامه ضمانت صدور درخواست فرم دریافت از بعد برداري بهره مسئول -15

 ، ننماید ایجاد را مشکلی درخواستی  خطوط یا و تجهیزات  خروج که صورتی در و بررسی را کننده درخواست

  : نماید می اقدام  ذیل موارد اجراي به نسبت

 فرم از نسخه یک و نموده امضاء ، سمت و تاریخ و خانوادگی نام و نام ثبت با را»  کننده دریافت«  ردیف -15- 1

  .  بدهد کننده درخواست تحویل را

 ثبت فرم در کننده درخواست توسط که کار خاتمه و شروع زمان هاي به توجه با را کار انجام زمان مدت -15- 2

  . کند ثبت»  کار انجام مدت«  ردیف در و محاسبه است شده
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 برگشت لزوم مورد زمان مدت همچنین و نامه ضمانت فرم صدور براي الزم عملیات انجام زمان مدت  -15- 3

 و قطع نیاز مورد زمان«  ردیف در و محاسبه را بهره برداري براي ، خط یا دستگاه کردن آماده منظور به عملیات

  . کند ثبت»  وصل

 و قطع عملیات انجام به مربوط شده محاسبه زمان عالوه به کار، انجام به مربوط شده محاسبه هاي زمان  -15- 4

  . شود ثبت »قطع مدت جمع« ردیف در وصل

 دریافت از پس باید ) مربوطه دیسپاچینگ یا کنترل مرکز( مدار از خط یا دستگاه خروج کننده تصویب -16

 نموده بررسی را خط یا دستگاه خروج امکان عدم یا امکان ، درخواست مورد مراتب نامه ضمانت صدور درخواست

 خانوادگی نام و نام ذکر با »مدار از خط یا و دستگاه خروج کننده تصویب«  ردیف در ، خروج امکان صورت در و

  . نماید امضاء و ثبت را تاریخ و ساعت ، عنوان ،

 نسبت به تکمیل توسط اپراتور امضاء شده و »ازمدار یاخط دستگاه خروج نهایی کننده تصویب«ردیف  -17

  .اقدام می گردد نامه ضمانت فرم صدور و مدارك

 به نسبت)  نامه تضمین و آزمایش و کار اجازه ، کار اجازه(  درخواستی نامه ضمانت فرم صدور از بعد -18

  . نماید اقدام»  گردید صادر...  وساعت تاریخ ،...   شماره نامه ضمانت درخواست این براساس« ردیف تکمیل

 »مالحظات« ردیف در را آنها است الزم ، شود بینی پیش مواردي نامه ضمانت صدور براي که صورتی در:  19

  . کند ثبت
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 وزارت نیرو

  ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  

  فرم درخواست صدور ضمانت نامه                                                              

   ..............................................................................  ایستگاه / نیروگاه 

   ..............................................................  ضمانتنامه مورد درخواست 

    ...................................................................  محل خدمت    ...........................................................  عنوان    ............................................................................  کننده  درخواست خانوادگی ونام نام

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

    ...................................................................  محل خدمت    ...........................................................  عنوان    ..............................................................  جانشین مجري انجام کار خانوادگی نام و نام

    ........................................................................................................................................................  )آنها  کد و محل ذکر با ( شود می داده انجام آنها روي بر کار که خطوطی یا و دستگاهها

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

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

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

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

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

    .....................................................  شود نصب احتیاط کارت آنها کنترلرهاي  روي یا و خارج مدار از است الزم کار ایمنی فضاي ایجاد براي که دیگري اضافی خطوط یا و دستگاه ها

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

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

    ...................................................................  ساعت    ...... ................................................................  روز    ....................................................................................................................  کار شروع تاریخ

    ...................................................................  ساعت    ...... ................................................................  روز    ....................................................................................................................  کار خاتمه تاریخ

    ...................................................................  تاریخ    ....... ................................................................  ساعت    ...................................................................................................کننده امضاءدرخواست

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

    ...........................................................................................................................................................................................................................................................................  امضاء دریافت کننده 

    ...................................................................  جمع مدت قطع    ......................................................  زمان موردنیاز قطع و وصل    ..............................................................................مدت انجام کار

    ...............................................................................................................................................................................................  مدار از خط یا و دستگاه خروج کننده تصویب خانوادگی نام و نام

    ...................................................................  امضاء    ....... ................................................................  تاریخ    .................................................................................................................................  ساعت

    ......................................................................................................................................................................................  نام ونام خانوادگی تصویب کننده نهایی خروج دستگاه و یاخط از مدار

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

  .صادر گردید    ...................................  ساعت   ......................................................  در تاریخ    .............................................................  نامه شماره براساس این درخواست،ضمانت

    ...............................................................................................................................  ..............................................................................................................................:  برداري  بهره مالحظات
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  تکمیل و لغو نحوه -  مشخصات: فرم اجازه کار -7ضمیمه شماره 

  مشخصات :  
  :آبی ، جدول بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر فرمی است به رنگ

  .فرم در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه کاغذي است - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود -ج

 تکمیل و لغو نحوه: 

  .و نام خانوادگی دارنده ضمانت نامه نوشته شود  نام "دارنده اجازه کار  "ردیف  در -1

  .در آن صادر می شود  نام ایستگاهی که ضمانت نامه "ده ایستگاه صادر کنن "در قسمت  -2

 .  شماره کارت عملیات ممنوع اختصاص داده شـده ثبـت گـردد    "شماره کارت عملیات ممنوع  "در قسمت  -3

 هر ضمانت نامه اختصاص یابد و در محل نقاط تضمین که قفـل مـی  فقط یک شماره به ) 120: به عنوان مثال(

  .گردد نصب شود 

هایی  نام دستگاه". دستگاههایی که  تحت این اجازه کار از مدار خارج می شوند "در ردیف اجازه کار در فرم  -4

 ،CT5 ، یکرهـا ، بر سکسـیونر هـا  (قرار دارند با ذکر محـل وکـد آن هـا   ) نقطه تضمین ( که ما بین سکسیونرهاي 

  . قسمت یادداشت گردد نقاط تضمین نبایستی در این. ذکر گردد  )و نظایر آنها وترانس کمکی ...ترانس شماره 

هـایی کـه بـا توجـه بـه       نـام دسـتگاه   "دستگاهها و یا خطوطی که انجام کار روي آنها مجاز شـده "در ردیف  -5

تایید شده ، مجري انجام کار مجاز شده که روي آن ها کار  )فرم شکالتی(ضمانت نامه مربوطه ، درخواست صدور 

  ) طبق نقشه تک خطی دیسپاچینگی ایستگاه (  . انجام دهد با ذکر محل و کد مربوطه در این قسمت ذکر گردد

با توجه به درخواست صدور ضمانت نامـه ، شـرح کـار مجـاز      "شرح کار مجازي که بایدانجام شود "در ردیف  -6

  . ، در این قسمت ثبت می گردد رار گرفتهتایید ق مورد

                                                        
    :CT : Current Transformer ٥جریان فورماتورترانس
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اولـین   ، با توجه به شرح کار مورد درخواست مجـري انجـام کـار    "نقاط تضمین شده  "در ردیف مربوط به  -7

، بـه عنـوان نقطـه تضـمین      هایی که مجري مجاز به کار بر روي آنهـا شـده   سکسیونر جداکننده بعد از دستگاه

  . جداسازي در نظر گرفته شود

  . ذکر گردد  7و  6و  5و 4جمله مربوط به نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي کننده با رعایت ماده هاي 

  : به عنوان مثال

،  هر سـه فـاز بـاز   ) طبق کد دیسپاچینگی درج شده در نقشه تک خطی( kL  6093سکسیونر سرخط به شماره 

  . بوطه نصب می باشد، کارت عملیات ممنوع مر مکانیزم قفل و روي دسته عمل کننده

نام و نام  "تضمین شد بوسیله  "و  "بررسی شد بوسیله  "و   "تهیه شد بوسیله ":هاي مربوط به  در قسمت -8

  . خانوادگی  اپراتور ایستگاه نوشته شود

  :جدول الف  -9

باتوجه به ضمانت نامه مربوطه باالترین سطح ولتاژ بـه عـالوه    "نام ایستگاه صادر کننده  "به  در قسمت مربوط -

  . نام ایستگاه صادر کننده ذکر گردد 

 .  نوع ضمانت نامه مربوطه ذکر گردد ،"نوع ضمانت نامه  "مت مربوط به در قس -

  : شماره مربوط به فرمت زیر نوشته شود :"شماره ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -

  . سال ذکر گردد/ کد دیسپاچینگی ایستگاه / نامه صادر شده درسال شماره ضمانت 

 ) 03/4045/93به عنوان مثال (

 .نام ونام خانوادگی دارنده ضمانت نامه مربوطه ذکر گردد  "نام دارنده ضمانت نامه  "وط به در قسمت مرب -

صادر کننده  ضمانت نامه مربوطه ذکر نام ونام خانوادگی  "نام صادر کننده  ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -

  .گردد 

، به  ساعت و تاریخ صدور ضمانت نامه هاي نوشته در جدول الف "ساعت و تاریخ صدور  "در قسمت مربوط به  -

 :فرمت ذیل یادداشت می گردد 

 )03/11/94 – 08:00به عنوان مثال ( سال / ماه / روز  –ساعت : دقیقه  -
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ساعت و تاریخ ابطال ضمانت نامه هاي نوشته در جدول الف را بـه   "و تاریخ ابطال  ساعت "در قست مربوط به  -

 : فرمت زیر یادداشت می کند

 )03/11/94  - 16:00به عنوان مثال ( سال/ ماه / روز   –ساعت  : دقیقه  -

دائـم و  ( کردن زمان وصل و قطع اتصال زمین هاي مربوط به بدون انرژي  "اتصال زمین "در قسمت مربوط به  -

  . 08:30می گردد به طور مثال  یادداشت،  ساعت: بصورت دقیقه ) موقت 

اطالعاتی که الزم است در اختیار  عالوه بر هشدارها و   "تذکر به دارنده ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -10

هاي موقتی  بایستی تعداد و محل نصب ارت ، ضمانت نامه درخصوص مسائل ایمنی محیط کار قرار گیرد دارنده 

  . که بمنظور بدون انرژي کردن در محل نقاط تضمین جداسازي مورد استفاده قرار می گیرد نیز تذکر داده شود

توسط دارنده ضمانت نامه باذکر کلمه بلـی یـا     "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت نصب می شود  "در ردیف  -11

  .می گردد   ، تکمیل و امضاء خیر

 توسـط    "باشـد   مـی   محیط انجام کار مرتبط با   LVDCو   LVACبه وصل کلیدهاي نیاز آیا "در ردیف   -12

، وصـل بـودن    دارنده ضمانت نامه در شرایط صدور ضمانت نامه جهـت کـار گروههـاي اجرایـی داخـل ایسـتگاه      

ذکر کلمه بلـی   بامرتبط با محیط کار که مورد نیاز مجري انجام کار می باشد  LVDCو  LVACکلیدهاي تغذیه 

  . گردد یا خیر تکمیل

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر نام و نـام خـانوادگی ،    "عملیات فوق مورد قبول واقع شد بوسیله  "ردیف  -13

 . تاریخ ثبت می گردد و   ساعت،  امضاء 

توسط اپراتور تضمین کننده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء  "صادر شد بوسیله  "ردیف  -14

 .شده و ساعت و تاریخ ثبت می گردد 

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر کلمه بلی یـا   "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت برداشته شده اند  "ردیف  -15

 .ء می گردد ، تکمیل و امضا ، تعداد خیر

توسط دارنده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی ، امضاء و ساعت ، تـاریخ   "لغو شد بوسیله  "ردیف  -16

  .ثبت می گردد 
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نامـه  ، نام ضـمانت  نامهفرم ضمانت الفدر صورتی که در جدول  "مورد قبول واقع شد بوسیله  "مربوط به  -17 

  نامه راباذکرنام و در فرم ضمانت»  .... مورد قبول واقع شد بوسیله «صادرکننده قسمت ،  بت نشده باشددیگري ث

  . نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاء کند 

...  موارد مورد نیاز مثل ذکر دالیل عدم امکان بهـره بـرداري و   "مالحظات بهره برداري   "در ردیف مربوطه  -18

  .یادداشت شود 

که  »بی «زمان بسته شدن آخرین سکسیونر مدار یا  "دستگاه آماده بهره برداري شد"صادر کننده  در ردیف - 19

 .و تاریخ  ثبت  و امضا نماید  "عتسا"در قسمت مربوط به  ، گرددمی  شدن دستگاه آماده برقدار ،با انجام آن 

  



 

 

  

  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

   اجازه کارفرم   
    .........................................  ممنوع عملیات کارت شماره   .......................... ................................  صادرکننده  ایستگاه    .....................................................................................  کار اجازه دارنده

    ..................................................................................................................................................................  آنها کد و محل ذکر با شوند می خارج مدار از کار اجازه این تحت که هایی دستگاه

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

    ..............................................................................................................................................................................  آنها کد و محل ذکر با است شده مجاز آنها کار روي انجام که هایی دستگاه

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

  شود انجام باید که مجازي کار شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

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

  هاي صادر شده دیگرنامهضمانت - جدول الف

            ایستگاه صادرکنندهنام 

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

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

    ....................................................................................  امضاء    ..............................................  چه تعداد     ...........................................................؟شود  می نصب موقت زمین اتصال هاي کابل آیا
    .........................................  امضاء  ....................................................................................................................  ؟باشد می کار انجام محیط با مرتبط LVDC و LVAC هاي کلید وصل به نیاز آیا

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ...................................................................  وسیله به شد واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ............................................................................................................  به وسیله شد صادر
  .شود مراجعه است کننده صادر نزد که اي نسخه به نامه ضمانت لغو براي

  نامه ضمانت دارنده به مربوط اول نسخه

  

  

  

  :شماره 

  :تاریخ 

 )اول نسخه (
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  اجازه کارفرم   
    .........................................  ممنوع عملیات کارت شماره   .......................... ................................  صادرکننده  ایستگاه    .....................................................................................  کار اجازه دارنده

  :آنها کد و محل ذکر با شوند می خارج مدار از  کار اجازه این تحت که هایی دستگاه

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

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

    ..............................................................................................................................................................................  آنها کد و محل ذکر با است شده مجاز آنها کار روي انجام که هایی دستگاه

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

  شود انجام باید که مجازي کار شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

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

  هاي صادر شده دیگرنامهضمانت - جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

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

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

    .........................................  امضاء  ....................................................................................................................  ؟باشد می کار انجام محیط با مرتبط LVDC و LVAC هاي کلید وصل به نیاز آیا

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ...................................................................  وسیله به شد واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ............................................................................................................  به وسیله شد صادر

    ....................................................................................  امضاء    ..............................................  چه تعداد     .......................................................  اند شده برداشته موقت زمین اتصال هاي کابل آیا

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

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

    .........................................................................................................................................................................................................................................................................  مالحظات بهره برداري

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

  :شماره 

  :تاریخ 

)دوم نسخه(  
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  نیرووزارت 

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  اجازه کارفرم   
    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  :نقاط تضمین شده 
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    ....... ................................................................................................................................................................................................................................................................  :تضمین شده به وسیله 
  پشت صفحه    
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  :شماره 

  :تاریخ 
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  تکمیل و لغو نحوه -مشخصات:  فرم اجازه کار و آزمایش - 8 میمه شمارهض

 مشخصات :  
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیرفرمی است به رنگ زرد روشن، جدول

  .فرم در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه کاغذي است - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود -ج

 تکمیل و لغو  نحوه:  

  . شود نوشته نامه ضمانت دارنده خانوادگی ونام نام "آزمایش و کار اجازه دارنده " قسمت در - 1

  .در آن صادر می شود  اجازه کار و آزمایشنام ایستگاهی که  "ایستگاه صادر کننده  "در قسمت  - 2

  . شماره کارت عملیات ممنوع اختصاص داده شـده ثبـت گـردد    "شماره کارت عملیات ممنوع  "در قسمت  -3

فقط یک شماره به هر ضمانت نامه اختصاص یابـد و در محـل نقـاط تضـمین کـه قفـل       ) 200: به عنوان مثال(

  .میگردد نصب شود 

 اجازه کار و آزمایش از سرویس خارج می دستگاههایی که  تحت این "در ردیف اجازه کار و آزمایشدر فرم  -4

  قرار دارند می بایستی با ذکرمحل وکد ) نقطه تضمین ( که ما بین سکسیونرهاي  هایی نام دستگاه ". شوند

نقاط تضـمین   .گردد  ذکر ) و نظایر آنها ترانس کمکی و ...ترانس شماره  ،CT سکسیونر ها، دژنکتورها، ( آن ها

  .ثبت  گرددنبایستی در این قسمت 

هـایی کـه بـا     نام دستگاه  "آزمایش روي آنها مجاز شده و ها و یا خطوطی که انجام کار دستگاه"در قسمت  -5

تایید شده ، مجري انجام کار مجاز شـده کـه روي    )فرم شکالتی(ر ضمانت نامه مربوطه توجه به درخواست صدو

طبق نقشـه تـک خطـی    ( . آن ها کار و آزمایش انجام دهد با ذکر محل و کد مربوطه در این قسمت ذکر گردد 

  ) دیسپاچینگی ایستگاه 

با توجه به درخواسـت   "... و آزمایشات مجازي...شرح کار مجاز "هاي  در قسمت اجازه کار و آزمایشدر فرم  -6

نام شرح کار مجاز و همچنین آزمایشات مجاز مـورد تاییـد قـرار گرفتـه در ایـن      ،صدور ضمانت نامه تایید شده 

  . قسمت تکمیل می گردد
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اولـین   ار مورد درخواست مجـري انجـام کـار ،   با توجه به شرح ک "نقاط تضمین شده  "در ردیف مربوط به  -7

، بـه عنـوان نقطـه تضـمین      هایی که مجري مجاز به کار بر روي آنهـا شـده   ستگاهسکسیونر جداکننده بعد از د

  . جداسازي در نظر گرفته شود

  . ذکر گردد  7و  6و  5و  4جمله مربوط به نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي کننده با رعایت ماده هاي 

  :به عنوان مثال

،  هر سه فـاز بـاز  ) درج شده در نقشه تک خطی طبق کد دیسپاچینگی( kL  6093سکسیونر سرخط به شماره 

 .، کارت عملیات ممنوع مربوطه نصب می باشد  مکانیزم قفل و روي دسته عمل کننده

نام و نام  "تضمین شد بوسیله  "و  "بررسی شد بوسیله  "و   "تهیه شد بوسیله  ":در قسمت هاي مربوط به  -8

  . خانوادگی  اپراتور ایستگاه نوشته شود

 :دول الف ج -9

باتوجه به ضمانت نامه مربوطه باالترین سطح ولتاژ بـه عـالوه    "نام ایستگاه صادر کننده  "به  در قسمت مربوط -

  . نام ایستگاه صادر کننده ذکر گردد 

اجازه کار ، اجازه کار و آزمایش ، تضـمین  ( نوع ضمانت نامه مربوطه  "نوع ضمانت نامه  "سمت مربوط به در ق -

 . ذکر گردد) نامه ایستگاهی

شماره ثبت شده مربوط به ضمانت نامـه مربوطـه بـه فرمـت زیـر       "شماره ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -

 :  نوشته شود

  . ال ذکر گرددس/ کد دیسپاچینگی ایستگاه / شماره ضمانت نامه صادر شده درسال  

 ) 03/4045/93به عنوان مثال (

 .نام ونام خانوادگی دارنده ضمانت نامه مربوطه ذکر گردد  "نام دارنده ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -

نام ونام خانوادگی صادر کننده  ضمانت نامه مربوطه ذکر  "نام صادر کننده  ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -

  .گردد 

، به  ساعت و تاریخ صدور ضمانت نامه هاي نوشته در جدول الف "ساعت و تاریخ صدور  "قسمت مربوط به در  -

 .فرمت ذیل یادداشت می گردد 
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 )03/11/94 – 08:00به عنوان مثال (  سال/ ماه / روز  –ساعت : دقیقه  -

هاي نوشته در جدول الف را بـه   ساعت و تاریخ ابطال ضمانت نامه "ساعت و تاریخ ابطال  "در قست مربوط به  -

 . فرمت زیر یادداشت می کند

 )03/11/94  - 16:00به عنوان مثال  ( سال/ ماه / روز   –ساعت : دقیقه  -

              زمان وصل و قطع اتصال زمین هاي مربوط به بدون انرژي کردن بصـورت   "اتصال زمین "در قسمت مربوط به  -

   08:30به طور مثال  ، ی گرددیادداشت م ، ساعت: دقیقه 

این قسمت شامل کلیه اتصال زمین هاي بدون انرژي کننده نصب شده شامل اتصال زمین هاي دائم و موقت  -

 .می باشد 

عالوه بر هشدارها و اطالعاتی که الزم اسـت در اختیـار    "تذکر به دارنده ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به  -10

هاي موقتی که  مسائل ایمنی محیط کار قرار گیرد بایستی تعداد و محل نصب ارت دارنده ضمانت نامه درخصوص

  . بمنظور بدون انرژي کردن در محل نقاط تضمین جداسازي مورد استفاده قرار می گیرد نیز تذکر داده شود

کلمه بلی یـا  ذکر  توسط دارنده ضمانت نامه با  "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت نصب می شود  "در ردیف  -11

  .می گردد   ، تکمیل و امضاء خیر

توسـط    "باشـد   مـی  محیط انجام کار  مرتبط با   LVDCو LVAC وصل کلیدهايبه  نیاز  آیا "در ردیف   -12

، وصـل بـودن    هـاي اجرایـی داخـل ایسـتگاه     در شرایط صدور ضمانت نامه جهت کار گـروه نامه ضمانت  دارنده

ذکر کلمه بلـی   بامرتبط با محیط کار که مورد نیاز مجري انجام کار می باشد  LVDCو  LVACکلیدهاي تغذیه 

  . گردد یا خیر تکمیل

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر نام و نـام خـانوادگی ،    "عملیات فوق مورد قبول واقع شد بوسیله  "ردیف  -13

 . تاریخ ثبت می گردد و ساعت  ،امضاء 

وسط اپراتور تضمین کننده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء ت "صادر شد بوسیله  "ردیف  -14

 .شده  و ساعت و تاریخ ثبت می گردد 

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر کلمه بلی یـا   "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت برداشته شده اند  "ردیف  -15

 .، تکمیل و امضاء می گردد  ، تعداد خیر



 

82 

توسط دارنده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی ، امضاء و ساعت ، تـاریخ   "و شد بوسیله لغ "ردیف  -16

 . ثبت می گردد 

نامـه  نـام ضـمانت  ، نامـه تفرم ضمان الفدر صورتی که در جدول  "مورد قبول واقع شد بوسیله  "مربوط به  -17

نامه را با ذکر نام در فرم ضمانت»  .... شد بوسیلهمورد قبول واقع  «، صادرکننده قسمت  دیگري ثبت نشده باشد

  . و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاء کند

...  موارد مورد نیاز مثل ذکر دالیل عدم امکـان بهـره بـرداري و    "مالحظات بهره برداري  "در ردیف مربوطه  -18

  .یادداشت شود 

را  »بی «زمان بسته شدن آخرین سکسیونر مدار یا  "شددستگاه آماده بهره برداري "ردیف صادر کننده در - 19

 .و تاریخ  ثبت  و امضا نماید  "عتسا"در قسمت مربوط به ،  دگردمی  شدن دستگاه آماده برقدار ،که با انجام آن

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  اجازه کار و آزمایشفرم   
    ................................ممنوع عملیات کارت شماره   ........................................  صادرکننده  ایستگاه    ............ ................................  زمایش آکارو اجازه دارنده

  : وکدآنها شوندباذکرمحل می ازمدارخارج کاروآزمایش اجازه این تحت که هایی دستگاه

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

  :وکدآنها  باذکرمحل است مجازشده آنها روي کاروآزمایش انجام که هایی دستگاه

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

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

  .شود می انجام که آزمایشاتی شود وشرح بایدانجام که کارمجازي شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

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

  هاي صادر شده دیگرنامهضمانت - جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

    ...................................................................................................................................................................................................................................................................  نامه ضمانت دارنده تذکربه

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

    ....................................................................................  امضاء ................................................  چه تعداد    .............................................................   ؟شود می نصب موقت زمین اتصال هاي آیاکابل

    .........................................  امضاء  ...........................................................................................................................  ؟باشد کارمی انجام بامحیط مرتبط LVDC وLVAC کلیدهاي وصل آیانیازبه

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ....................................................................  وسیله شدبه واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   .............................................................................................................  وسیلهبه  صادرشد

  .شود مراجعه است صادرکننده نزد که اي نسخه به نامه لغوضمانت براي

  ضمانتنامه دارنده به مربوط اول نسخه

  
  

  

  

  :شماره 

  :تاریخ 

 )اول نسخه (
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  کار و آزمایش فرم اجازه  

    .........................................  ممنوع عملیات کارت شماره   .......................... ................................  صادرکننده  ایستگاه    ...................................................................  ازمایش وآکار اجازه دارنده

  :وکدآنها  باذکرمحل شوند می ازمدارخارج کاروآزمایش اجازه این تحت هایی که دستگاه

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

  :وکدآنها  باذکرمحل است مجازشده آنها روي کاروآزمایش انجام که هایی دستگاه

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

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

    .شود می انجام که آزمایشاتی شود وشرح بایدانجام که کارمجازي شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانت - جدول الف
            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت
            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت
نام صادرکننده 

  نامه ضمانت
          

            ساعت و تاریخ صدور
            ساعت و تاریخ ابطال

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
                    

    ...................................................................................................................................................................................................................................................................  نامه ضمانت دارنده تذکربه

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

    ....................................................................................  امضاء ................................................  چه تعداد    .............................................................   ؟شود می نصب موقت زمین اتصال هاي آیاکابل

    .........................................  امضاء  ......................... ................................................................................................  ؟باشد کارمی انجام محیط اب مرتبط LVDC و LVAC کلیدهاي وصل آیانیازبه

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ....................................................................  وسیله شدبه واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   .............................................................................................................  به وسیله صادرشد

    ....................................................................................  امضاء ................................................  چه تعداد    ......................... ................................  ؟اند شده رداشتهب موقت زمین اتصال هاي آیاکابل

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ..................................................................................................................  لغوشدبه وسیله

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   .......................... ................................................................  مورد قبول واقع شدبه وسیله

    .........................................................................................................................................................................................................................................................................  مالحظات بهره برداري

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

ضمانتنامه صادر کننده به مربوط دوم نسخه

  :شماره 

  :تاریخ 

 )نسخه دوم (
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  اجازه کار و آزمایشفرم   
    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................  :نقاط تضمین شده 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ....... ................................................................................................................................................................................................................................................................  :تضمین شده به وسیله 
  صفحهپشت     

85  

  :شماره 

  :تاریخ 
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  نحوه تکمیل و لغو -مشخصات:  فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار وآزمایش -9 ضمیمه شماره     

  مشخصات :  
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر ، جدول فرمی است به رنگ زرد روشن

  .است که هر دو نسخه کاغذي استفرم در دو نسخه تهیه شده  - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  . حروف با رنگ مشکی نوشته شود -ج

 نحوه تکمیل و لغو :  

 .ثبت می گردد"دارنده اجازه کار و آزمایش  "در ردیف ) مجري انجام کار(نام و نام خانوادگی  -1

  .ثبت گردد"اجازه کار و آزمایش  شماره  "شماره اجازه کار و آزمایش  صادرشده در ردیف  -2
  .ثبت گردد "تاریخ صدور اجازه کار و آزمایش  "تاریخ صدور اجازه کار و آزمایش صادرشده در ردیف  - 3
ط به حالت تضمین انجام عملیاتی که جهت فراهم نمودن شرایط براي اجراي آزمایش و یا برگشت شرای -4

  .ثبت می گردد "مایش خطاب به صادرکننده اجازه کار و آز"شده ، در ردیف 
شرح آزمایش و چگونگی انجام آن براساس آزمایشاتی که در فرم درخواست صدور ضمانت نامه  ،   -5

  .ثبت می گردد "منظور از انجام عملیات فوق "مورد تائید قرار گرفته است در ردیف  درخواست شده و
با ذکر ساعت و ) مجري انجام کار (یشآزمایش  توسط دارنده اجازه کار و آزما و مضاي دارنده اجازه کارا  -6

  .تاریخ تکمیل گردد
  . توسط اپراتور و ثبت ساعت و تاریخ انجام می گردد "صادرکننده ءامضا "ردیف   يامضا -7
سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از فرایند آزمایش و برگشت به حالت تضمین نام و نام خانوادگی و امضاء   -8

خانوادگی ، امضاء شروع آزمایش و  امضاء  و نام نام "هاي  جدول در قسمتهاي  ستون مطلع شده اند، در
  .ثبت می گردد "اتمام آزمایش 

نام و نام خانوادگی مجري انجام  ")دارنده اجازه کار و ازمایش(لغو شد بوسیله  "در نسخه دوم فرم در ردیف   -9
 .کار با ذکر ساعت و تاریخ ثبت و امضاء می گردد

با ذکر ساعت و تاریخ  "مورد قبول واقع شد بوسیله "در ردیف ) اپراتور (خانوادگی  صادرکننده نام و نام   -10

  .ثبت و امضاء می گردد
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش 
  

    ...............................................................  :وآزمایش  دارنده اجازه کار

    ...............................................................  :شماره اجازه کار وآزمایش 

    ......................................................  :تاریخ صدور اجازه کار وآزمایش 

    ...............  ):شرح عملیات( خطاب به صادر کننده اجازه کار وآزمایش 

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

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

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

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

    ....................................  ):زمایشآشرح (منظور از انجام عملیات فوق 

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

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

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

    ......................................................  :دارنده اجازه کار وآزمایش  ءامضا

    ............. ................................  : تاریخ   ....................................  :ساعت 

  .عملیات ذکر شده در باال انجام شد : عملیات به درخواست کننده انجام 

    ...........................................................................  :صادر کننده  ءامضا

    ............. ................................  :  صدور تاریخ    ..............  : صدور ساعت

  

  

  نسخه اول

87  

جدول اسامی سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از فرایند آزمایش و برگشت 
  .به حالت تضمین مطلع شده اند

  امضاء اتمام ازمایش  امضاء شروع آزمایش  خانوادگی ونام نام
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش 
  

    ...............................................................  :وآزمایش  دارنده اجازه کار

    ...............................................................  :شماره اجازه کار وآزمایش 

    ......................................................  :تاریخ صدور اجازه کار وآزمایش 

    ...............  ):شرح عملیات( خطاب به صادر کننده اجازه کار وآزمایش 

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

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

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

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

    ....................................  ):زمایشآشرح (منظور از انجام عملیات فوق 

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

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

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

    ......................................................  :دارنده اجازه کار وآزمایش  ءامضا

    ............. ................................  : تاریخ   ....................................  :ساعت 

  .عملیات ذکر شده در باال انجام شد : عملیات به درخواست کننده انجام 

    ..........................................................................  :امضاي صادر کننده 

    ............. ................................  :  صدور تاریخ    ..............  : صدور ساعت

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   .............................................................  )ازمایش و کار اجازه دارنده( به وسیله لغو شد

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   .........................................................................  )اپراتور( به وسیله مورد قبول واقع شد

    .........................................................................................................................................................................................................................................................................  مالحظات بهره برداري

  نسخه دوم

جدول اسامی سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از فرایند آزمایش و برگشت 
  .به حالت تضمین مطلع شده اند

  امضاء اتمام ازمایش  امضاء شروع آزمایش  خانوادگی ونام نام
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  تکمیل و لغو نحوه –مشخصات : فرم تضمین نامه ایستگاه  -10ضمیمه شماره 

  مشخصات:  
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر فرمی است به رنگ سفید، جدول

  .فرم در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه کاغذي است - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود  -ج

 تکمیل و لغو نحوه:

  .نام دارنده ضمانت نامه نوشته شود  "دارنده تضمین نامه ایستگاه "در قسمت  -1

  .نام ایستگاهی که ضمانت نامه در آن صادر می شود  "ایستگاه صادر کننده  "در قسمت  -2

 . شماره کارت عملیات ممنوع اختصاص داده شده ثبت گردد "شماره کارت عملیات ممنوع  "در قسمت   - 3

گردد  فقط یک شماره به هر ضمانت نامه اختصاص یابد و در محل نقاط تضمین که قفل می) 50: به عنوان مثال(

 .نصب شود 

مدارخارج  که تحت این تضمین  نامه ازیا خطوطی  ها و دستگاه "ین نامه ایستگاه در ردیف مدر فرم تض -4

می بایستی نام )  ... ط یابه سمت خ( از سکسیونرهاي  نقاط تضمین  به بعد  "آنها  کد محل و ذکر شوند با می

ضمناً نقاط تضمین  .نوشته شود  آنها  کد محل و ذکر با و نظایر آنها 6CVT  ،LA، دژنکتور،  ، سکسیونر ها خط

  .در این ردیف ثبت نشود 

 ذکر مجازشده است با خطوطی که انجام کار روي آنها یا دستگاهها و "رم تضمین نامه ایستگاه در ردیف در ف  -5

به انجام کار  هایی که مجري انجام کار طبق درخواست صدور ضمانت نامه مجاز  خط یا دستگاه "آنها  کد محل و

  .نوشته شود ) طبق نقشه تک خطی ( ، با ذکر کد دیسپاچینگی  روي آنها شده بر

                                                        
  :CVT: Capacitor Voltage Transformer ٦ترانس ولتاژ خازنی
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و یا پست مقابل فقط شماره خط مذکور با ذکر کد  ن نامه ایستگاه جهت کار روي خطوطدرصورت صدور تضمی -

  .دیسپاچینگی نوشته شود 

می بایستی عالوه بر شماره خط مذکور ، کار مورد  "شرح کارمجازي که بایدانجام شود  "در ردیف   -6

شرح کاري باید انجام شود "طبق ردیف ( درخواست مجري انجام کار بر روي تجهیزات که مورد تائید قرار گرفته

 .نیز قید گردد ) خواست صدور ضمانت نامهدر فرم در "

د دیسپاچینگی درج شده در نقشه طبق ک( در صورت صدور تضمین نامه جهت پست مقابل، صرفاً شماره خط  -

  )608KL: به عنوان مثال. (نوشته شود) تک خطی ایستگاه 

با توجه به شرح کار مورد درخواست مجري انجام کار،  اولین  "نقاط تضمین شده  "در ردیف مربوط به  -7

، به عنوان نقطه تضمین  هایی که مجري مجاز به کار بر روي آنها شده سکسیونر جداکننده بعد از دستگاه

  . جداسازي در نظر گرفته شود

  .ذکر گردد  7و  6و  5و  4جمله مربوط به نقاط تضمین جداسازي و بدون انرژي کننده با رعایت ماده هاي 

  :به عنوان مثال 

،  هر سه فاز باز) طبق کد دیسپاچینگی درج شده در نقشه تک خطی( kL  6093سکسیونر سرخط به شماره 

 . ، کارت عملیات ممنوع مربوطه نصب می باشد مکانیزم قفل و روي دسته عمل کننده

با توجه به شرح کار مورد درخواست مجري انجام کار،  اولین سکسیونر جداکننده و بدون انرژي کننده بعد از  -

در نظر  بدون انرژي ، به عنوان نقطه تضمین جداسازي و هایی که مجري مجاز به کار بر روي آنها شده دستگاه

  . گرفته شود

نام و نام  "تضمین شد بوسیله  "و  "بررسی شد بوسیله  "و   "تهیه شد بوسیله  ":در قسمت هاي مربوط به  -8

  .خانوادگی  اپراتور ایستگاه نوشته شود

 :جدول الف  -9

توجه به ضمانت نامه مربوطه باالترین سطح ولتاژ به عالوه  با:  "نام ایستگاه صادر کننده  "در قسمت مربوط به  -

  . نام ایستگاه صادر کننده ذکر گردد 
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اجازه کار ، اجازه کار و آزمایش ، تضمین ( نوع ضمانت نامه مربوطه : "نوع ضمانت نامه  "ت مربوط به در قسم -

 . ذکر گردد) نامه ایستگاهی

شماره ثبت شده مربوط به ضمانت نامه مربوطه به فرمت زیر  ،"شماره ضمانت نامه  "در قسمت مربوط به -

 : نوشته شود

  . سال ذکر گردد/ کد دیسپاچینگی ایستگاه / شماره ضمانت نامه صادر شده درسال  

 ) 03/4045/93به عنوان مثال ( 

 .ه ذکر گردد نام ونام خانوادگی دارنده ضمانت نامه مربوط، "ه نام دارنده ضمانت نام "در قسمت مربوط به  -

نام ونام خانوادگی صادر کننده  ضمانت نامه مربوطه ذکر  "نام صادر کننده  ضمانت نامه  " در قسمت مربوط به -

  .گردد 

،  ساعت و تاریخ صدور ضمانت نامه هاي نوشته در جدول الف،  "ساعت و تاریخ صدور  "در قسمت مربوط به  -

 .به فرمت ذیل یادداشت می گردد 

 )03/11/94 – 08:00به عنوان مثال (  سال/ ماه / روز  –ساعت : دقیقه 

ساعت و تاریخ ابطال ضمانت نامه هاي نوشته در جدول الف را به ،  "ساعت و تاریخ ابطال  "در قست مربوط به  -

 .فرمت زیر یادداشت می کند

 )03/11/94  - 16:00به عنوان مثال (سال/  ماه/ روز    –ساعت  : دقیقه 

              زمان وصل و قطع اتصال زمین هاي مربوط به بدون انرژي کردن بصـورت   "اتصال زمین "در قسمت مربوط به  -

  . 08:30به طور مثال  ، یادداشت می گردد،  ساعت: دقیقه 

این قسمت شامل کلیه اتصال زمین هاي بدون انرژي کننده نصب شده شامل اتصال زمین هاي دائم و موقت  _

 . باشد می

عالوه بر هشدارها و اطالعاتی که الزم است در ،  "تذکر به دارنده ضمانت نامه  " مربوط به در قسمت   -10

هاي  بایستی تعداد و محل نصب ارت، خصوص مسائل ایمنی محیط کار قرار گیرد  ضمانت نامه در اختیار دارنده 

جداسازي مورد استفاده قرار می گیرد نیز تذکر منظور بدون انرژي کردن در محل نقاط تضمین ه موقتی که ب

 . داده شود
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ذکر کلمه بلی یا  توسط دارنده ضمانت نامه با  "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت نصب می شود  "در ردیف  -11

  .می گردد   ، تکمیل و امضاء خیر

توسط   "  باشد می کار محیط انجام مرتبط با   LVDCو   LVACبه وصل کلیدهاي نیاز آیا "در ردیف   -12

، وصل بودن  هاي اجرایی داخل ایستگاه دارنده ضمانت نامه در شرایط صدور ضمانت نامه جهت کار گروه

ذکر کلمه بلی  بامرتبط با محیط کار که مورد نیاز مجري انجام کار می باشد  LVDCو  LVACکلیدهاي تغذیه 

  . گردد یا خیر تکمیل

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی ،  "عملیات فوق مورد قبول واقع شد بوسیله  "ردیف  -13

 . تاریخ ثبت می گردد و ساعت  ،امضاء 

هنگامی که تضمین نامه ایستگاهی جهت پست مقابل صادر می گردد نام و نام خانوادگی مجري انجام کار  -

  .ثبت و از طرف وي امضاء می گردد

توسط اپراتور تضمین کننده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء  "صادر شد بوسیله  "ردیف  -14

 .شده  و ساعت و تاریخ ثبت می گردد 

توسط دارنده ضمانت نامه با ذکر کلمه بلی یا  "آیا کابل هاي اتصال زمین موقت برداشته شده اند  "ردیف  -15

 مضاء می گردد خیر و تعداد تکمیل و ا

هنگامی که تضمین نامه ایستگاه جهت پست مقابل صادر گردد این ردیف توسط اپراتور تضمین کننده ثبت و  -

  .از طرف  مجري انجام کار  امضاء می گردد 

توسط دارنده فرم ضمانت نامه با ذکر نام و نام خانوادگی ، امضاء و ساعت ، تاریخ  "لغو شد بوسیله  "ردیف  -16

 . ثبت می گردد 

نام و نام خانوادگی مجري انجام کار با ذکر  ،هنگامی که تضمین نامه ایستگاهی جهت پست مقابل صادر گردد -

  . ساعت و تاریخ ثبت و از طرف وي امضاء می گردد
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-نام ضمانتنامه فرم ضمانت الفدر صورتی که در جدول  "مورد قبول واقع شد بوسیله  "ردیف مربوط به  -17

نامه را با در فرم ضمانت»  .... مورد قبول واقع شد بوسیله «، صادرکننده قسمت  نامه دیگري ثبت نشده باشد

  .ذکر نام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاء کند

... موارد مورد نیاز مثل ذکر دالیل عدم امکان بهره برداري و "مالحظات بهره برداري   "در ردیف مربوطه  -18

 .یادداشت شود 

را  »بی«زمان بسته شدن آخرین سکسیونر مدار یا  " دستگاه آماده بهره برداري شد "در ردیفصادر کننده  - 19

  . و امضا نمایدو تاریخ  ثبت  "ساعت"ت مربوط به در قسم ، که با انجام آن دستگاه آماده برقداري می شود

 

  

  



 

 

  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

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

  :آنها  کد و محل ذکر با شوند می خارج مدار از تضمین نامه این تحت که خطوطی یا و ها دستگاه

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

  :آنها  کد و محل ذکر با است شده مجاز آنها روي کار انجام که خطوطی یا و ها دستگاه

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

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

  شود  انجام باید که مجازي کار شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

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

  ضمانت نامه هاي صادر شده دیگر - جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نوع ضمانت نامه

            شماره ضمانت نامه

            نام دارنده ضمانت نامه

            نامه صادرکننده ضمانتنام 

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

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

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

    .........................................  امضاء  ....................................................................................................................  ؟باشد می کار انجام محیط با مرتبط LVDC و LVAC هاي کلید وصل به نیاز آیا

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ...................................................................  وسیله به شد واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ............................................................................................................  به وسیله شد صادر

  .شود مراجعه است کننده صادر نزد که اي نسخه به نامه ضمانت لغو براي

نامه ضمانت دارنده به مربوط اول نسخه

  :شماره 

  :تاریخ 

 )نسخه اول (
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

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

  :آنها  کد و محل ذکر با شوند می خارج مدار از تضمین نامه این تحت که خطوطی یا و ها دستگاه

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

  :آنها  کد و محل ذکر با است شده مجاز آنها روي کار انجام که خطوطی یا و ها دستگاه

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

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

  شود  انجام باید که مجازي کار شرح

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

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

  شده تضمین نقاط

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

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

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

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

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

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

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

  ضمانت نامه هاي صادر شده دیگر - جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نوع ضمانت نامه

            شماره ضمانت نامه

            نام دارنده ضمانت نامه

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ابطالساعت و تاریخ 

  ساعت اتصال زمین
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

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

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

    .........................................  امضاء  ....................................................................................................................  ؟باشد می کار انجام محیط با مرتبط LVDC و LVAC هاي کلید وصل به نیاز آیا

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ...................................................................  وسیله به شد واقع موردقبول فوق عملیات

    .........................................  تاریخ   ...............................  ساعت   ......................................................  امضاء   ............................................................................................................  به وسیله شد صادر

    ....................................................................................  امضاء ................................................  چه تعداد    ........................................................؟اند شده برداشته موقت زمین اتصال هاي کابل آیا

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

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

    .........................................................................................................................................................................................................................................................................  برداريمالحظات بهره 

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

نامه ضمانت صادر کننده به مربوط دوم نسخه

  :شماره 

  :تاریخ 

)نسخه دوم (  
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  تضمین نامه ایستگاهفرم 
    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................:نقاط تضمین شده 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    ....... ................................................................................................................................................................................................................................................................  :تضمین شده به وسیله 

  پشت فرم

  :شماره 

  :تاریخ 



 

97 

  

  نحوه تکمیل -مشخصات : پیوست ضمانت نامه » ب«فرم جدول  - 11ضمیمه شماره 

  مشخصات :  
  :شده طبق نمونه و به مشخصات زیر بندي ؛ جدول فرمی است به رنگ سفید

  .فرم در یک نسخه ازکاغذ معمولی تهیه شده است  - الف

  . است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ   -ب

 نحوه تکمیل:  
  .ثبت می گردد "ضمانت نامه  دارنده نام خانوادگی و نام "در ردیف ) مجري انجام کار(نام و نام خانوادگی  -1

 .ثبت می گردد "نوع ضمانت نامه صادر شده  "در ردیف  نوع ضمانت نامه صادر شده -2

  .ثبت گردد "شده  صادر ضمانت نامه شماره "شماره ضمانت نامه  صادرشده در ردیف  - 3

  .ثبت گردد "تاریخ صدور ضمانت نامه   "تاریخ صدور ضمانت نامه  صادرشده در ردیف  -4

، نام و نام خانوادگی و امضاء تحت پوشش ضمانت نامه  کار ساعت ورود به محوطه ایمن تاریخ و -5

  .ازدیدکنندگان و سرپرستان و همچنین خروج از محوطه ایمن در ستون هاي مربوطه ثبت می گرددب

  .در ستون مربوطه پس از امضاي بازدید کننده ثبت می گردد)  اپراتور (صادرکننده  ءامضا -6
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  بازدیدکنندگان و سرپرستان مخصوص - نامه ضمانت پیوست -ب فرم جدول

    ........................................................................................................................................................................................................:  نامه ضمانت دارنده خانوادگی نام و نام

    ...........................................................................................................................................................................................................................................  :  شده صادر نامه ضمانت نوع

    ...... ................................................................................................................................................................................................................................  : شده  صادر نامه ضمانت شماره

    ................................................................................................................................................................................................................................................  : نامه  ضمانت صدور تاریخ

  تاریخ

نام ونام 

خانوادگی 

بازدیدکننده و 

  یا سرپرست

ورود به محوطه ایمن کار تحت پوشش 

  ضمانت نامه
  خروج ازمحوطه ایمن

  ساعت
 ءامضا

  بازدیدکننده

 ءامضا

صادرکننده 

  ضمانت نامه

  ساعت
 ءامضا

  بازدیدکننده

 ءامضا

  صادرکننده

  ضمانت نامه

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

٩٩ 
 

  

  نحوه تکمیل و لغو –مشخصات :  درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمینفرم  -12ضمیمه شماره 

  مشخصات:  
  :مشخصات زیربندي شده طبق نمونه و به  ، جدول فرمی است به رنگ سفید

  .فرم در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه کاغذي است - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته شود  -ج

  نحوه تکمیل و لغو:  
  :توسط درخواست کننده، به شرح ذیل تکمیل می گردد "درخواست انجام کار"قسمت  - 1 

  .قسمت ها توسط مجري انجام کار تکمیل می شود در شرایط اضطراري این -

  .نوشته شود، نام ایستگاهی که فرم مذکور در آن صادر می شود  "نام ایستگاه "مربوط به  ردیفدر ) الف

ام و نام خانوادگی ن"، با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف مربوط به  نام و نام خانوادگی درخواست کننده) ب

 .درخواست کننده  ثبت شودتوسط  "درخواست کننده

نام خانوادگی  نام و"نام و نام خانوادگی مجري انجام کار ، با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف مربوط به ) ج

  .ثبت شودتوسط درخواست کننده   " مجري انجام کار

  وضوح در ردیفطور  شود به، کد آن و محلی که کار روي آن انجام می ، با ذکر ولتاژ ، خطوط نام دستگاه) د

  .گونه ابهامی وجود نداشته باشدثبت کند تا هیچ »شودآن انجام میدستگاه و یا خطوطی که کار روي«

» شرح کاري که باید انجام داده شود «شود با ذکر دقیق محل کار در ردیف شرح کامل کاري که انجام می)  ه

  .ثبت شود

توسط وي زده  "نیاز به بی برق شدن تجهیزات "به ردیف  تیک مربوط،با توجه به تشخیص درخواست کننده ) و

  .می شود

در این قسمت ،یا خطوطی که با توجه به شرح کار مجري انجام کار از مدار خارج می شوند  نام دستگاه ها و) ز

  .توسط درخواست کننده ذکر گردد

  .انجام نمی شود، کاري توسط مجري انجام کار  بر روي این دستگاه ها و خطوط "الزاما -
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  .توسط درخواست کننده ذکر گردد "زمان شروع کار "، تاریخ و ساعت در ردیف  زمان شروع کار با ذکر روز) ح

توسط درخواست کننده ذکر می  "زمان خاتمه کار"ساعت در ردیف  تاریخ و ، زمان خاتمه کار با ذکر روز) ط    

  .گردد

  .توسط درخواست کننده امضاء می گردد "امضاء درخواست کننده "ردیف مربوط به  )ي

  : موارد به صورت زیر تکمیل می گردد "تائید انجام کار "در قسمت  -2

  .توسط مسئول بهره برداري زده شود "ارسال به دیسپاچینگ نیاز نیست "تیک گزینه مربوط به) الف

با ذکر  مسئول ایستگاه تعیین و توسط "نگردید /با در خواست انجام کار موافقت گردید"تیک گزینه مربوط به) ب

  .ثبت گردد "توضیحات "ایمنی در قسمت  ، امضاء و موارد مورد نیاز بهره برداري و نام ونام خانوادگی خود

،  تعیین  توسط کارشناس دیسپاچینگ "نگردید /با درخواست انجام کار موافقت گردید "تیک گزینه مربوط به) ج

در قسمت هاي شروع کار و پایان  زمان تصویب شده جهت اجراي کار راو  امضاء خودو با ذکر نام و نام خانوادگی 

  .توضیحات مورد نظر ثبت می نماید با ذکر تاریخ و ]ساعت:دقیقه[ کار به صورت

از طرف  اپراتور ایستگاه پس از هماهنگی با مسئولین مربوطه تکمیل و در شرایط اضطراري این قسمت را :  تذکر

  .نماید می امضاء   آنها

  : موارد ذیل انجام می شود "مجوز انجام کار"درقسمت  -3

  .شرایط انجام کار به مجري انجام کار تذکر داده شده است) الف

  .، موارد مورد نیاز به مجري انجام کار تذکر داده می شود این قسمت "توضیحات "در محل) ب

سایر شرایط دیگر در این قسمت ذکر  شدن بریکر وکیلو ولت خارج  20در شرایط کار بر روي سرکابل هاي  :تذکر

  .گردد

  .امضاء می کند ثبت و "مجري انجام کار "، نام ونام خانوادگی خود را در قسمت مجري انجام کار) ج

  .امضاء می کند ثبت و "اپراتور "، نام ونام خانوادگی خود را در قسمت اپراتور ایستگاه) د

  .گردد توسط اپراتور ثبت می "زمان اجراي مجوز "قسمت مربوط به وتاریخ درزمان اجراي مجوز بصورت ساعت ) ه

 .امضاء می نماید مجري انجام کار تاریخ و ساعت لغو مجوز را ثبت و "لغو شد "در قسمت  -4
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  وزارت نیرو

  ..............................................اي  شرکت برق منطقه

 تضمین بدون کار انجام مجوز و درخواستفرم 

  انجام کار درخواست
    ..............................................................  :نام ایستگاه 

    ..................................................................  : محل خدمت  .......................... ................................  : عنوان    ...... ................................................................  : کننده  درخواست خانوادگی نام و نام

    ..................................................................  : محل خدمت  .......................... ................................  : عنوان    ........................................................................  : مجري انجام کار  خانوادگی نام و نام

    ..................................................................  : محل خدمت  .......................... ................................  : عنوان    ........................................................  : جانشین مجري انجام کار  خانوادگی نام و نام

    ...............................................................................................................................................................................................................  : شود  می داده انجام آن روي کار که محلی یا و دستگاه

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

    ......................... ................................................................................................................................................................................................................................  : شود انجام باید که کاري شرح

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

  نمی باشد    می باشد    : تجهیزات  شدن برق بی به نیاز

    ....................................................................................................................................................................................................................   :شوند  می خارج مدار از که خطوطی یا و دستگاه ها

    ............................  : ساعت : ......../......../...............   تاریخ    ........................................  روز :  کار شروع زمان

  کننده درخواست امضاء    ............................  : ساعت : ......../......../...............   تاریخ    ........................................  روز :  کار خاتمه زمان

  کار انجام تائید

 گردید موافقت کار انجام درخواست با   امضاء   :برداري  بهره  کننده تصویب خانوادگی نام و نام  نگردید    

    ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  : توضیحات 

  امضاء   .نیاز به ارسال به دیسپاچینگ نیست  

 گردید موافقت کار انجام درخواست با   دیسپاچینگ  کننده تصویب خانوادگی نام و نام  نگردید:  

  ......... : .........      ......../ ......../ ...............کار       پایان   ......... : .........      ......../ ......../ ............... کار       شروع       :  کار اجراي جهت شده تصویب زمان

    ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................  : توضیحات 

  کار انجام مجوز
  :شرایط  انجام کار 

 توجیه و سرپرستی تحت افراد توسط ایمنی موارد رعایت و کار انجام حسن مسئولیت و کند نمی ایجاد کار محیط شدن ایمن جهت ضمانت کاملی مجوز این - 
  .باشد  می کار انجام مجري عهده به تماماً کار محیط مخاطرات با رابطه در ایشان

  . گرفت قرار کار مجري قبول مورد و گردید مشخص مجري براي کار انجام محدوده - 
  . گرفت خواهد صورت بردار بهره با قبلی هماهنگی ضمن برقدار هاي بخش و کار محیط به آالت ماشین کلیه ورود - 

از  پس آنها مجدد وصل کار، محیط با مرتبط  LVDC  و  LVAC  تغذیه کلیدهاي یا فشارقوي کلید بر مشتمل تجهیز نوع هر ناخواسته شدن قطع صورت در - 
  .پذیرد  می صورت کار انجام مجري با هماهنگی

    .........................................  امضاء            .........................................  :  اپراتور             ........................................................  امضاء    ................................................  : مجري انجام کار 

    ................................................................................................................  : مجوز  اجراي زمان

    .........................................  امضاء            .........................................  :  ساعت             ........................................................  : تاریخ    :  )مجري(لغو شد 

    .........................................  امضاء            .........................................  :  ساعت             ........................................................  : تاریخ    ) : اپراتور( شد واقع قبول مورد

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

  :شماره 

  :تاریخ 
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  تکمیل فرم -مشخصات  :فرم ترتیب اجراي عملیات  -  13ضمیمه شماره

 مشخصات: 

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زیر ؛ جدول فرمی است به رنگ سفید

  .فرم در دو نسخه تهیه شده است که هر دو نسخه کاغذي است  - الف

  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  -ب

 تکمیل فرم:  

 .ثبت گردد ) فرم حفاظتی مورد درخواست ( شماره ضمانت نامه صادره  -1

شماره یا کد دیسپاچینگی کلید و سکسیونر ، تعداد ارت هاي موقت ، محصور  "موضوع عملیات "در ستون  -2

 .ذکر گردد  و نظایر آنهانمودن محیط کار 

فرم ، بررسی مقدار مجاز بار ایستگاه با هماهنگی دیسپاچینگ مربوطه ، وضعیت  "شرح عملیات "ستون در  - 3

هاي قطع و وصل کلید ، باز یا بسته بودن سکسیونرها به همراه  ، شارژر ، مصرف داخلی پست ، حالت چنجر تپ

به همراه کارت اخطار قرمز  CVTا ی PTولت ، قطع ثانویه  380، ایزوله بودن ترانس کمکی یا برق  بازدید چشمی

 .ذکر گردد  و نظایر آنهارنگ ، نصب قفل و کارت عملیات ممنوع 

 .شماره کارت عملیات ممنوع در ردیف هاي مربوط به نقاط تضمین ثبت گردد  "شماره کارت "در ستون  -4

 .ود پس از اجراي مرحله به مرحله هر ردیف عالمت تایید زده ش "انجام شد "در ستون  -5

توسط  "بررسی کننده  "توسط اپراتور ایستگاه قبل از اجراي مجوز و قسمت  "تکمیل کننده  "قسمت   -6
 .ثبت گردد  اپراتور وقت یا اپراتور سیار

توسط اپراتور اول شیفت وقت ، پس از بررسی فرم و  "دستور داده شد  "هاي انتقال ، قسمت  ایستگاهدر -7  
. توسط اپراتور دوم شیفت وقت ایستگاه پس از انجام کامل عملیات تکمیل می گردد  "انجام داده شد "قسمت 

تور وقت یا اپراتور سیار هاي فوق توزیع در صورت استقرار یک نفر اپراتور ، هر دو بخش توسط اپرا در ایستگاه
  .تکمیل گردد

توسط اپراتور وقت یا اپراتور سیار  "بررسی کننده  "و  "تکمیل کننده  "جهت مجوزهاي اضطراري قسمتهاي -8

  .تکمیل گردد
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  نیرو تزارو

  ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  فرم ترتیب اجراي عملیات

 ....................................ضمانت نامه  بهره برداري پس از لغو  صدور  جهت شرایط سازي آماده عملیات انجام از منظور
  .باشد  می

  شرح عملیات  موضوع عملیات  ردیف
شماره 
  کارت

انجام 
  شد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

    .............................................................................................................................................................................................................................................................................  مالحظات

    ..........................................................................  : کننده بررسی خانوادگی ونام نام   ...........................................................................................  : کننده  تکمیل خانوادگی ونام نام

  انجام داده شد  دستور داده شد  

      نام و نام خانوادگی

      امضاء

  :تاریخ  :ساعت پایان عملیات  :ساعت شروع عملیات  زمان

 .عملیات مطابق ترتیبی که باید انجام پذیرند، نوشته و اجرا شود * 

  .تیک زده شود  "انجام شد "پس از اجراي هر بند ، در قسمت * 
  .اپراتور سیار نوشته شود توسط اپراتور وقت یا "بررسی کننده  "توسط اپراتور ایستگاه  قبل از اجراي مجوز و قسمت  "تکمیل کننده  "قسمت* 
توسط اپراتور دوم شیفت  "انجام داده شد"توسط اپراتور اول شیفت وقت ،پس از بررسی فرم و  قسمت  "دستور داده شد"در پستهاي انتقال ، قسمت  ٭

  .راتور سیارتکمیل می گردد در پستهاي فوق توزیع هردو بخش توسط اپراتور وقت  یا اپ. وقت ایستگاه پس از انجام کامل عملیات تکمیل گردد
  .عملیات ممنوع نصب شده در نقاط تضمین می باشد  منظور از شماره کارت ، شماره کارت* 
و  "تکمیل کننده  "جهت مجوزهاي اضطراري قسمتهاي * کلیه عملیات فوق بایستی با حضور و همراهی مجري انجام کار صورت پذیرد* 
  .ددگراپراتور سیارتکمیلتوسط اپراتوروقت یا  "بررسی کننده  "

  :شماره ضمانتنامه 

  :تاریخ 
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  وزارت نیرو

 ..............................................اي  شرکت برق منطقه

  فرم ترتیب اجراي عملیات

.......................................... ضمانت نامه  بهره برداري پس از لغو  صدور جهت شرایط سازي آماده عملیات انجام از منظور
  .باشد  می

شماره   شرح عملیات  موضوع عملیات  ردیف
  کارت

انجام 
  شد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

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

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

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

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

  :ضمانتنامه شماره                

  :تاریخ                  
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  نحوه تکمیل - مشخصات:  هاي عملیات ممنوع کارت -14ضمیمه شماره 

 مشخصات : 

  :هایی به رنگ آبی آسمانی، سفید و زرد روشن و به مشخصات زیر  کارت

  .مقوایی یا پالستیکی است - الف

  متر  سانتی 8متر و عرض آن  سانتی 16طول کارت  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته می شود  -ج

  .کارت ، پرس پالستیکی شود  -د

 نحوه تکمیل :  

  : گردد تعیین زیر شرح   به باید صادرشده نامه ضمانت هاي فرم براي ممنوع عملیات هاي کارت شماره  - 1

  )35 -30 - 25 - 20 -15 اعداد:  مانند(   99  تا 01 اعداد از ها کارت شماره ، ایستگاه نامه تضمین فرم براي:  الف

  )125 -120 -115 -110 اعداد:  مانند(  199 تا 100 اعداد از ها کارت شماره ، کار اجازه فرم براي:  ب

  ) 230 -225 - 220 -215 اعداد:  مانند(  299 تا  200 اعداد از ها شماره ، آزمایش و کار اجازه فرم براي:  ج

  : الگوي طبق باید نامه ضمانت هاي فرم شماره  - 2

  سال  / ایستگاه دیسپاچینگی کد شماره/  نامه ضمانت شماره

  : گردد می تعیین ذیل شرح به "شماره" ردیف در نامه ضمانت هاي فرم برگ سر قسمت در و نوشته

  )93/  4042/ 01:  مانند(  99  تا 01 اعداد از  نامه ضمانت شماره ، ایستگاه نامه تضمین فرم براي:  الف

  )94/  4042/  102:  مانند( 199  تا 100اعداد از  نامه ضمانت شماره ، کار اجازه فرم براي:  ب

  ) 94/  4042/  203:  مانند(  299  تا 200اعداد از  نامه ضمانت شماره ، آزمایش و کار اجازه فرم براي:  ج
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  کارت اجازه کار - 1/14ضمیمه شماره 

  مشخصات :  

  :؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر  کارتی است به رنگ آبی آسمانی

  مقوایی یا پالستیکی است  - الف

  متر  سانتی 8متر و عرض آن  سانتی 16طول کارت  -ب

  .شودحروف با رنگ مشکی نوشته می  -ج

  .کارت ، پرس پالستیکی شود -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

150  
 

 ممنوع عملیات کارت

  کار  اجازه

  دستگاه را
  بکار نیندازید

 افراد مشغول کارهستند
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  کارت اجازه کار و آزمایش - 2/14ضمیمه شماره

  مشخصات:  

  :مشخصات زیر  کارتی است به رنگ زرد روشن ؛ طبق نمونه و به

  مقوایی یا پالستیکی است  - الف

  متر  سانتی 8متر و عرض آن  سانتی 16طول کارت  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته می شود  -ج

 .کارت ، پرس پالستیکی شود  -د
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 ممنوع عملیات کارت

  کار و آزمایش اجازه

  دستگاه را

  بکارنیندازید

  مگر براي انجام آزمایش 
 که تصویب شده باشد

  
  کارهستند مشغول افراد  
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  کارت تضمین نامه ایستگاه –3/14ضمیمه شماره 

  مشخصات:  

  :کارتی است به رنگ سفید ؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر 

  مقوایی یا پالستیکی است  - الف

  متر  سانتی 8متر و عرض آن  سانتی 16طول کارت  -ب

  .حروف با رنگ مشکی نوشته می شود  -ج

  .کارت ، پرس پالستیکی شود  -د
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 ممنوع عملیات کارت

  تضمین نامه ایستگاه

  دستگاه را

  بکار نیندازید
  

 

  کارهستند مشغول افراد
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  کارت اخطار –15ضمیمه شماره 

  مشخصات:  

  :کارتی است به رنگ قرمز ؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر 

  مقوایی یا پالستیکی است  - الف

  متر است  سانتی 8متر و عرض آن  سانتی 16طول کارت  -ب

  .حروف با رنگ سفید نوشته می شود  -ج

 .کارت ، پرس پالستیکی شود  -د

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  اخطارکارت 

  افراد مشغول کار هستند

  کلید
  را وصل
  نکنید

  معاونت بهره برداري


