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  مديرعامل محترم روزنامه رسمي

ايمني در عمليات انتقال نيروي برق (به انضمام لوح فشرده)،  نامه آيينبه پيوست 
رج در آن روزنامه ) قانون كار جمهوري اسالمي ايران براي د٨٥مصوب موضوع ماده (

  گردد. ارسال مي
 خواهشمند است دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال دو نسخه از روزنامه

  رساني اين وزارتخانه اقدام نمايند. نامه چاپ شده به مركز روابط عمومي و اطالع حاوي آيين
  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي

  
  در عمليات انتقال نيروي برقنامه ايمني  آيين

  هدف:
برداري، نگهداري، تعمير،  سازي محيط کار در حين بهره نامه، ايمن هدف از تدوين اين آيين

ات انتقال نيروي برق و به منظور جلوگيري از تأسيس سازي از خطوط و توسعه، بازسازي، بهينه
  باشد. منابع مادي کشور مي بروز حوادث ناشي از کار و در نهايت صيانت از نيروي انساني و

  دامنه شمول:
قانون کار جمهوري اسالمي ايران تدوين  ۸۶و  ۸۵نامه به استناد مواد  اين آيين 

ات تأسيس برداري، تعميرات و نگهداري تجهيزات و گرديده و جهت انجام عمليات بهره
  باشد. الجراء ميا انتقال نيروي برق، براي کليه اشخاص مرتبط با اجراي عمليات مزبور، الزم

  
  فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات

  شبکه:
ها و ساير تجهيزات الکتريکي است که  ها، خطوط، کابل اي از پست عبارت از مجموعه

  اند. کننده نهايي متصل شده به مصرفها  به منظور انتقال انرژي توليدي از نيروگاه
  شبکه انتقال:

برداري (اعم از دولتي و غيردولتي)   بهره ات در حالتأسيس اي از تجهيزات و به مجموعه
هاي زميني و پستها در سطوح ولتاژ مختلف که در محدوده مرز  شامل خطوط هوايي، کابل
  گردد. باشد، اطالق مي هاي توليد وتوزيع نيروي برق مي فيزيکي معين شده با شبکه

  ):Bayبي (
ر، سلف (راکتور)، سکسيون تواند شامل: بريکر، مجموعه تجهيزاتي در پست که مي

خازن (کاپاسيتور)، برقگير و غيره باشد که با آرايش خاصي براي تجهيز قسمتي از مدار 
  گيرد. شبکه مورد استفاده قرار مي

  پست يا ايستگاه برق:
ات و تجهيزات برقي از قبيل: ترانسفورماتورها، تأسيس اي از محلي است با مجموعه

ري، خطوط ورودي و خروجي، راکتور و کاپاسيتور و گي کليدها، سکسيونرها، وسايل اندازه
  شود. ) مختلف که براي انتقال و توزيع نيروي برق از آن استفاده ميBayهاي( بي

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

  پذيرد. ن مرکز صورت ميو انجام هرگونه عمليات در شبکه با هماهنگي اي
  کد:

بايستي  باشد و (شماره شناسايي تجهيز) مي منظور از کد، همان شماره ديسپاچينگي
  ) باشد.SLD1منطبق با نقشه تك خطي ايستگاه (

  ولتاژ:
  اختالف پتانسيل الکتريکي بين دو نقطه از يک مدار را گويند.

  مدارها:
  باشد. ر، راكتور، خازن، باسبار ميتجهيزات اصلي شبکه که شامل خط، ترانسفورماتو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ  SLD: Single line Diagram: نقشه تك خطي 

  بدون  برق كردن:
 عبارت است از قطع مدار الکتريکي توسط كليد يا فيوز از منابع انرژي الكتريكي

  ت) بالمانع باشد.(ار به طوري كه اتصال مدار به شبكه زمين ايمن
  جدا سازي:

  گويند. مجزا كردن تجهيزات، دستگاهها و يا خطوط از كليه منابع انرژي را جداسازي مي 
  بدون  انرژي كردن:
پس از انجام عمليات جداسازي از  »دستگاهها و يا خطوط« تخليه هر نوع انرژي

  منابع انرژي را گويند.
  مانور:

دار کردن،  شبکه، براي بدون برق کردن و برقهرگونه عمليات قطع و وصل تجهيزات 
  جابجايي بار الکتريکي را مانور ميگويند.

  اپراتور:
برداري از ايستگاهي که در اختيار او  فردي است که مسئول کنترل خطوط و بهره

  .باشد گذارده شده است، مي
  اپراتور سيار:

  نمايد. هاي فاقد اپراتور فعاليت مي اپراتوري است که در پست
  اپراتور ديسپاچينگ:

  . کند مي فردي است که در مراکز کنترل (ديسپاچينگ) فعاليت
را  و اپراتور ديسپاچينگ تذکر: ضوابط و شرايط انتخاب و شرح وظايف اپراتور، اپراتور سيار

هاي مصوب شوراي عالي حفاظت  نامه آيينوزارت نيرو با در نظر گرفتن قوانين، مقررات و 
  .نمايد فني تعيين مي

  کننده: درخواست
تواند براي خود يا مجري انجام کار از مسئول  فردي است واجد صالحيت که مي

 هاي حفاظتي نمايد که بايد بصورت کتبي نامه و کارت برداري درخواست صدور ضمانت بهره
  اي مربوطه،  معرفي شده باشد. از طرف يکي از مديران شرکت برق منطقه

  مجري انجام کار:
  ئول اجراي کار که بايد داراي شرايط زير باشد:شخصي است مس

را  آموزشهاي الزم ايمني مراجع ذيصالح را با موفقيت گذرانده و گواهينامه مربوطه ـ الف
  دريافت کرده باشد.

مسئولين مربوطه قرار تأييد  اجرايي انجام کار وي، مورد ـ هاي فني مهارت ـ ب
  دار باشد. را عهدهگرفته و مسئوليت ايمني افراد تحت سرپرستي 

نامه و کارت حفاظت شخصي، به عنوان  کننده صدور ضمانت از طرف درخواست ـ ج
  دهنده کار معرفي شده باشد. انجام

  جانشين مجري انجام كار:
شخصي است كه داراي شرايط مجري انجام کار بوده و در صورت عدم حضور مجري 

هاي انجام كار مجري را  مسئوليت هاي الزم، تمامي و يا در صورت ضرورت با اخذ مجوز
  برعهده دارد.
هر جا كه نام مجري انجام كار برده شده است شامل خود  نامه آييندر اين تذکر: 

  يا جانشين وي خواهد بود. مجري و
  برداري: مسئول بهره

  باشد. مي برداري و مسئول پست و اپراتور شامل معاون، مدير امور، رئيس ادارات بهره 
  نامه: ده فرم درخواست صدور ضمانتکنن دريافت

برداري) كه بعد از دريافت فرم درخواست  شود (مسئول بهره مي به فردي اطالق
كننده را بررسي و در صورتي  ، صحت موارد ثبت شده توسط درخواستنامه ضمانتصدور 

كه خروج تجهيزات و يا خطوط درخواستي، مشكلي را ايجاد ننمايد نسبت به تكميل 
  اقدام نمايد. نامه ضمانتفرم درخواست صدور كننده  مربوط به دريافت هاي رديف

  کننده خروج دستگاه و يا خط از مدار: تصويب
  باشد. مسئول مرکز کنترل ديسپاچينگ مي

  نامه: كننده نهايي در فرم درخواست صدور ضمانت تصويب
  باشد. مي اپراتور وقت ايستگاه يا اپراتور سيار

  مجاز: کار
امالً مشخص که انجام آن بر روي دستگاهها، تجهيزات و خطوطي که کاري است ک

گيرد. مجري  نامه ثبت و تصويب شده است، صورت مي در فرم درخواست صدورضمانت
نامه ثبت  انجام کار به هيچ عنوان مجاز به انجام کارديگري غير از آنچه که در فرم ضمانت

  باشد. شده است، نمي
  دستگاه مجاز: 

گردد که انجام کار بر روي آنها در  جهيزات کامالً مشخصي اطالق ميبه خطوط و ت
  هاي حفاظتي ثبت و تصويب شده باشد. نامه و يا كارت هاي ضمانت فرم

  خطوط انتقال نيرو:
کند.  هاي مرتبط را به هم وصل مي خطوطي است که مدار و يا مدارهاي الکتريکي ايستگاه

  دومداره و يا چند مداره باشند. تواند به صورت تک مداره، اين خطوط مي
  خط گرم:

خطي است که براي انجام کار بر روي آن هيچ گونه عمليات جداسازي و بدون 
  گردد. دار تلقي مي انرژي کردن صورت نپذيرفته و برق

  ترانسفورماتور:
شود و جهت افزايش يا کاهش  مبدلي است که در پست يا ايستگاه برق نصب مي

  رود. يکي به کار ميولتاژ يک مدار الکتر
  بريکر/دژنکتور:

  باشد. منظور همان کليد قدرت که قابل قطع، زير بار مي
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  سکسيونر:
کليدي است غيرقابل قطع زير بار در شبکه انتقال و توزيع که در زمان عملکرد قطع 

  هاي آن معموال قابل رؤيت باشد.  و وصل مدار، جداسازي کنتاکت
  سکسيونر ارت:

  گيرد. با استفاده از آن، عمليات بدون انرژي کردن صورت ميسکسيونري است که 
  اتصال زمين:

ارتباط الکتريکي به منظور هم پتانسيل نمودن ولتاژ خط يا تجهيزات با زمين را 
  نامند. اتصال زمين مي

  تجهيزات اتصال به زمين:
تجهيزاتي است که پس از قطع برق دستگاه يا خط، انرژي ذخيره شده موجود در 

  نمايد. ر را به زمين منتقل ميمدا
  آزمايش:

فرآيندي است به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح تجهيزات پست يا خط، 
انرژي کردن)  که اين فرآيند باعث تغيير در شرايط اصلي نقاط تضمين (جداسازي و بدون 

  گردد. هاي محدوده انجام كار مي دار كردن بخشي از خطوط يا دستگاه و يا انرژي
  آزمايش مجاز: 

گردد که  سالمت دستگاه اطالق مي هاي مشخصي جهت اطمينان از صحت و به آزمايش
در فرم اجازه کار و آزمايش صادر شده، مورد ثبت و تصويب مقامات مسئول قرار گرفته باشد. 

  باشد. گرديده، نمي هاي ديگري غير از آنچه در فرم ثبت مجري انجام کار، مجاز به انجام آزمايش
  نقطه تضمين:

هاي آن قابل رؤيت  اي است که کنتاکت کننده منظور، نقطه جداسازي و بدون انرژي
) GIS1( هاي با عايق گازي ها قابل رؤيت نباشند مانند پست در صورتي كه کنتاکت باشد.

بايد بعد از اتمام عمليات جداسازي، هر سه فاز اين سکسيونرها با لوازم و ابزار  يا نظاير آن،
شوند تا از وضعيت باز يا بسته بودن  آزمايش ني مخصوص و متناسب با ولتاژ،ايم

ها اطمينان حاصل شود و در صورت امكان در حالت قطع يا وصل، قفل يا از کار  کنتاکت
زمان ابطال مجوزهاي صادر شده، يا   انداخته شده، به طوري که تغيير وضعيت آن تا

  تصويب شده، ممکن نباشد. آزمايش ر واجراي فرم انجام عمليات تحت اجازه کا
  محصور کردن محيط انجام کار: 

عيين حدود محيط انجام کار مجاز، مطابق با فرم مجوز کار صادر شده، با استفاده از ت
. هدف از محصور کردن محيط کار تعيين مرز فيزيکي  باشد مي وسايل و ابزار مناسب

  باشد. مي قسمت برقدار محيط انجام كار (شامل دستگاهها ويا خطوط) از
  جدول الف: 

هايي  نامه ضمانت هاي صادر شده ديگر اعم از نامه ضمانتجدولي است که اطالعات 
صادرشده، باشد. و همچنين در صورتي که  نامه ضمانتکه داراي نقاط تضمين مشترک با 

مل: ،که محتواي آن شانامه تضمينالزم باشد براي حفاظت محيط از محل ديگري نيز، فرم 
، نام نامه ضمانت، نام دارنده نامه ضمانت، شماره نامه ضمانتنام ايستگاه صادرکننده، نوع 

، ساعت و تاريخ صدور، ساعت و تاريخ ابطال به همراه ساعت قطع نامه کننده ضمانت صادر
  .و وصل اتصال زمين بوده و در آن ثبت ميگردد، دريافت شود

  جدول ب:
ديدکنندگان و سرپرستان که اسامي آنها در آن ثبت جدولي است مخصوص درج نام باز

  شوند. نامه نمي گردد، اين افراد شامل نفرات اجرايي تحت سرپرستي دارنده ضمانت امضاء مي و
  بازديد کنندگان و سرپرستان:

شامل افرادي هستند كه قصد بازديد و يا نظارت از روند و محيط انجام كار را داشته 
اين افراد  .گردد مي ثبت و امضاء نامه ضمانتپيوست  »ب«ر جدول باشند که اسامي آنها د

  .شوند نامه نمي ضمانتشامل نفرات اجرايي تحت سرپرستي دارنده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  G.I.S : Gas Insulated Substation: ايستگاههاي عايق شده گازي 
  فاظتي):نامه (ح هاي ضمانت انواع فرم

نامه مختلفي مانند فرم اجازه کار، فرم  هاي ضمانت حسب شرايط و محل کار، فرم بر 
نامه  و فرم تضمين آزمايش ، فرم درخواست عمليات تحت اجازه کار وآزمايش اجازه کار و

  گيرد. ايستگاه مورد استفاده قرار مي
  فرم اجازه کار:

که شرايط کامال ها  دار يا دستگاهفرمي است که به عنوان مجوز انجام کار برروي م
 که هيچ نوع انرژي (به استثناي کند مي آورد و تضمين مي به وجود براي انجام کار ايمن را

LVAC , LVDC مورد درخواست مجري انجام کار) در مدار جريان نخواهد داشت. 
دست که بتوان تضمين کافي براي  قسمتي از مدار به  شود مي اين فرم در شرايطي صادر

  در حين انجام کار نباشد.  آزمايش و نيازي به تغيير نقاط تضمين جهت  آورد
  نامه: فرم درخواست صدورضمانت

 برداري جهت بررسي کننده بايد آن را تکميل و به مسئول بهره فرمي است که درخواست
  .تحويل دهد نامه ضمانتو صدور 

  نامه: فرم ضمانت
جري انجام کار) از زمان صدور تا لغو نامه (م مجوزي است که دارنده ضمانت

  تواند به استناد آن، کار مجاز را انجام دهد. ، مينامه ضمانت
  :آزمايش فرم اجازه كار و

 و همچنين انجامها  فرمي است که به عنوان مجوز انجام کار روي مدار يا دستگاه
براي انجام کار به  هاي مجاز (اعم از الکتريکي و مكانيكي) که شرايط کامال ايمن را آزمايش

 LVAC  ،LVDCکه هيچ نوع انرژي (به استثناي کند ميآورد و تضمين  مي وجود
 مورد درخواست مجري انجام کار) در مدار جريان نخواهد داشت. اين فرم درشرايطي صادر

 فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و شود که به واسطه نياز به صدور مي
   .يط تضمين شده تغييرکندمربوطه، شرا آزمايش

  :آزمايش فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
هاي مورد نياز مجاز  آزمايش فرمي است جهت ثبت درخواست براي انجام عمليات و

هاي انجام  آزمايش يا اعالم اتمام روي مدار يا دستگاه و شده (الکتريکي و مکانيکي) بر
تکميل و  نامه ضمانتاوليه که توسط دارنده  شده جهت برگشت به حالت تضمين شده

  .نمايد مي اپراتور نسبت به صدورآن اقدام
  نامه ايستگاه:  فرم تضمين

آورد  نامه ايستگاه، شرايط کامالً ايمن را براي انجام کار به وجود نمي فرم تضمين 
که هيچ نوع انرژي از طريق ايستگاه صادرکننده و همچنين  کند ميولي تضمين 

نامه ايستگاه تنها در شرايطي که  فرم تضمين .هاي مرتبط، جريان نخواهد داشت گاهايست
شود که اين فرم به منزله اجازه  نتوان تضمين کافي براي قسمتي بدست آورد، صادر مي

  .نامه صادر شده به طور کامل رعايت شود کار است و بايد مفاد تضمين
  فرم ترتيب اجراي عمليات: 

و يا  نامه ضمانتسازي شرايط براي صدور  يات آمادهفرمي است جهت عمل
جداسازي و در  اعم از انجام كارهاي كليدزني، نامه ضمانت لغو برداري مجدد پس از بهره

طوري كه ترتيب  نهايت در مدار قرار دادن يا از مدارخارج نمودن دستگاه و يا خط به 
طمينان از صحت آن، به آن درج شده باشد و پس از حصول ا اجراي صحيح عمليات در

  گردد و محيط و محدوده كار را ايمن نمايد. فرم، اجرا ترتيب مندرجات ثبت شده در
  بدون تضمين: فرم درخواست و مجوز انجام كار

فرمي است كه جهت بدون برق ماندن مدار، تجهيز و يا بخشي از آنها، ضمانت 
ه اقدام کاملي توسط صادركننده شود ك مي كند و در مواردي استفاده نمي کاملي را ايجاد

  .جهت ايمن نمودن محيط كار قابل اجرا نباشد
  نامه باطل شده: ضمانت
 نامه، لغو آن نيز مورد قبول اي است که پس از لغو آن توسط دارنده ضمانت نامه ضمانت

  بردار وقت ايستگاه قرار گرفته است. بهره
  ها:  كننده فرم تهيه
 »تهيه شده به وسيله«(منظور  باشد. ايستگاه يا اپراتور سيار مي ها، اپراتور كننده فرم تهيه

  باشد) هاي حفاظتي مي در فرم
  نامه: هاي ضمانت صادرکننده فرم

  باشد. اپراتور وقت ايستگاه يا اپراتور سيار مي
  نامه: هاي ضمانت کننده فرم بررسي

  باشد. اپراتور وقت ايستگاه يا اپراتور سيار مي
  نامه: اي ضمانته کننده فرم تضمين

  باشد. اپراتور وقت ايستگاه يا اپراتور سيار مي
  نامه: هاي ضمانت کننده فرم تکميل

  باشد. اپراتور شيفت وقت مي
  خروج دستگاه و يا خط از مدار: کننده تصويب

  باشد. مي مرکز کنترل (دسپاچينگ مربوطه)
  نهايي خروج دستگاه و يا خط از مدار: کننده تصويب

  باشد. مي استگاه يا اپراتور سياراپراتور وقت 
  هاي حفاظتي: انواع كارت

هاي حفاظتي مختلفي، مانند كارت احتياط، كارت  برحسب شرايط و محل کار،كارت
  گردد. مي حفاظت شخصي و كارت حفاظت دستگاه در ايستگاه صادر

  کارت احتياط:
و يا ها  هكند که در صورت بدون برق شدن دستگا کارتي است که شرايطي ايجاد مي

آورد. براي صدور آن، عمليات  مي خطوط، از برق دار شدن مجدد آنها جلوگيري به عمل
شود. در نتيجه  جداسازي و بدون انرژي کردن (شامل الکتريکي، مکانيکي) انجام نمي
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و تحت هيچ شرايطي و به هيچ عنوان نبايد از آن  کند ميگونه حفاظتي را تضمين ن هيچ
  .استفاده شودها  انجام كار بر روي خطوط و دستگاه به عنوان مجوز براي

  کارت حفاظت شخصي:
شود،  کارتي است که براي صدور آن، عمليات جداسازي و بدون انرژي کردن اجرا مي

، مجاز خواهند بود  هاي تعميراتي و يا بازرسي شود و افراد گروه در نتيجه محيط کار ايمن مي
آن کار کنند. درخواست اين كارت به صورت شفاهي و  ها، مدارات و نظاير بر روي دستگاه

  باشد. حضوري مي
  کارت حفاظت دستگاه:

  :کند ميکارتي است که از انجام عمليات درشرايط ذيل جلوگيري 
  .ديدن بيشتر الف: حفاظت دستگاه و تجهيزات از آسيب 

  .ب: پايدارنگهداشتن مدار برق
  .هيزاتو تجها  ج: جلوگيري ازصدمه ديدن سايردستگاه

  کارت اخطار: 
کارتي است که به منظور آگاهي دادن به افراد در محيط انجام کار از وضعيت غير 

  شود. مي عادي خطوط و تجهيزات و جهت پيشگيري از بروز خطرات احتمالي صادر
  كارت عمليات ممنوع:

كارتي است كه بايد درحين عمليات ايمن سازي، جهت جلوگيري از انجام هرگونه 
  روي نقاط تضمين، نصب گردد. نامه ضمانتت تا پايان كار و ابطال عمليا

  
  مقررات ايمني ـ فصل دوم

نمايند،  دليل، جهت فعاليت به پست برق مراجعه مي کليه افرادي که به هر ـ۱ماده
، مستقيماً به اتاق فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه  موظفند قبل از هرگونه اقدام

ا افراد مجاز جهت هماهنگي اجراي كار در اتاق فرمان ادامه حضور داشته سپس تنه .کنند
  كنند. و مابقي افراد اتاق فرمان را ترك مي

  بايد عمليات زير صورت پذيرد: براي ايجاد محيط ايمن  ـ۲ماده
  الف: بدون برق كردن

  ب: جداسازي دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژي
  اهها، مدارات و خطوط از منابع انرژيج: بدون انرژي کردن دستگ

  ها و ديگر وسايل ايمني ها و ضامن د: نصب قفل
  هاي موردنياز هاي عمليات ممنوع و اعالم خطر در محل ه: نصب کارت

  و: محصور کردن محيط کار (مشخص نمودن محيط کار مجاز با استفاده از لوازم ايمن)
  نامه  هاي ضمانت ز: صدور فرم

  هاي حفاظتي و اخطار کارتصدور و نصب  ح:
  نصب اتصال زمين موقت ط:

  جداسازي
بايد قبل از شروع کار، عمليات جداسازي  به منظور ايمن کردن محيط کار  ـ۳ماده
  انجام گيرد.

عمليات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتريکي و مکانيکي  ـ۱تبصره
  مکانيکي انجام شود. باشد و جداسازي الکتريکي بايد قبل از جداسازي مي

هاي ايمني نصب شده،  بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفل ـ۲تبصره
هاي ايمني، فيوزهاي برداشته شده و ساير ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازي  ضامن

نامه صادر شده قرار داده شود و  تضمين هستند، بايد در يک مجموعه کنار پرونده ضمانت
  رس نيز نباشند.در دست

  بايد طبق شرايط زير انجام شود: عمليات جداسازي از منابع انرژي الکتريکي  ـ۴ماده
  الف: بايد از سکسيونر استفاده شود.

هاي قابل رؤيت  ب: الزم است از سکسيونرهايي استفاده شود که داراي کنتاکت
  مشخص شود.ا ه باز و بسته بودن کنتاکت باشند تا با نگاه کردن به آنها وضعيت 

ج: در صورتي که براي عمليات جدا سازي از سکسيونرهايي استفاده شود که داراي 
يا نظاير آن، اپراتور بعد ازعمليات  GISهاي  مانند پست  هاي قابل رؤيت نباشند، کنتاکت

بايد از صحت عمليات جداسازي اطمينان حاصل نمايد. سپس مجري انجام كار  جداسازي 
ع كار، هر سه فاز اين سکسيونرها را با لوازم و ابزار ايمني مخصوص و بايد قبل از شرو
ها اطمينان حاصل  نمايد تا از وضعيت باز يا بسته بودن کنتاکت آزمايش متناسب با ولتاژ،

  نموده تا به عنوان نقطه تضمين محسوب گردد.
گيرند  يد: تمام سکسيونرهايي که براي انجام عمليات جداسازي مورد استفاده قرار م

کننده آنها قفل گردد تا از وصل  بايد در حالت باز قرار داده شوند و مکانيزم و يا محور عمل
ناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري به عمل آيد. در صورتي که اين سکسيونرها براي 
باز و بسته شدن به موتور الکتريکي مجهز باشند، عالوه بر عمليات ذکر شده بايد مدار 

با خارج کردن فيوزهاي موتور، خارج کردن قسمتي از  رل موتور به طريقي از جمله،کنت

مکانيزم فرمان، برداشتن فيوز اصلي، قطع کليد برق موتور و ساير روشها قطع و ناقص 
  شود، تا از وصل ناخواسته آنها به طور الکتريکي جلوگيري شود.

 ه از سكسيونرهايي استفادهيا مانند آن ك GIS هاي ه: براي خطوط منتهي به پست
بايد از  شود كه داراي كنتاكت قابل رؤيت نيست، اپراتور بعد ازعمليات جداسازي  مي

  .صحت عمليات جداسازي اطمينان حاصل نمايد
تجهيزات و مدارات کنترلي  DCو  ACو: براي انجام عمليات جداسازي بايد تغذيه 

  ت در آنها قرار دارد، قفل شود.نيز قطع گردد و تابلوهايي که فيوز اين تجهيزا
ندهاي (د) و (و)، مراتب در ز: در صورت عدم امکان اجراي تمام يا قسمتي از ب

هاي  کارت »مالحظات«قسمت  ها و در در فرم »نامه تذکر به دارنده ضمانت«قسمت 
  حفاظتي درج گردد.

وجود  ح: براي تجهيزاتي که امکان قفل ضامن ايمني و ساير وسايل حفاظتي مناسب
  هاي هشداردهنده استفاده شود. بايد از کارت ندارد، 

پذير  اي امکان که فرمان قطع بريکر از طريق سيستم رايانه DCSهاي  ط: در پست
باشد، اپراتور بايد حالت وصل بريکر را در زماني که كارت حفاظتي يا عمليات ممنوع  مي

ن وصل مجدد آن از طريق رايانه بر روي آن صادر شده است، در حالتي قرار دهد که امکا
افزار به اپراتور  افزار در اين مواقع، هشدار الزم از طريق نرم مقدور نباشد يا با اصالح نرم

  داده شود.
  بايد طبق شرايط زير انجام شود: عمليات جداسازي از منابع انرژي مکانيکي  ـ ۵ماده 

بع انرژي مکانيکي، از الف: به دليل اينکه براي انجام عمليات جداسازي از منا
شود؛ بايد بازرسي دقيق از آنها بعمل آيد تا  ها استفاده مي ها و مسدودکننده مهارکننده
به طور کامل بسته شده باشند و در صورت نياز براي ها  ها و يا مسدودکننده مهارکننده

  قرار گيرند. آزمايش اطمينان از بسته بودن مورد
هايي که براي انجام عمليات جداسازي مورد  دهها و يا مسدودکنن ب: مهارکننده

 کننده آنها بايد بعد از اطمينان از بسته بودن کامل، محور عمل گيرند،  استفاده قرار مي
به وسيله قفل ايمني، ضامن ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب قفل شوند تا از باز 

  شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري شود.
ها به موتور و يا ساير وسايل  ها و يا مسدودکننده صورتي که مهارکنندهج: در 

الکتريکي براي باز و بسته شدن مجهز باشند، ضروري است مدار کنترل الکتريکي آنها نيز 
به طريقي از جمله، با خارج کردن فيوزهاي برق، خارج کردن قسمتي از مکانيزم فرمان، 

اي عمل شود تا  ها به گونه يا مدار فرمان و ساير روش برداشتن فيوز اصلي، قطع برق موتور
  از باز شدن ناخواسته آنها به طور الکتريکي جلوگيري شود.

  بدون انرژي كردن
عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي الکتريکي بايد طبق شرايط ذيل  ـ ۶ماده

  از طريق سكسيونر زمين ايمن انجام شود:
هاي قابل رؤيت باشند تا با  اده شود که داراي کنتاکتالف: از سکسيونرهايي استف

  رؤيت و بررسي وضعيت ظاهري، وضعيت باز و بسته بودن آنها مشخص شود.
ب: در صورتي که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از سکسيونرهايي استفاده شود 

انجام عمليات، هر ، بايد بعد از GISهاي  هاي قابل رؤيت باشند، مانند پست که فاقد کنتاکت
  سه فاز آنها بازرسي شود تا از وضعيت بدون انرژي بودن آنها  اطمينان حاصل شود.

کننده سکسيونرهاي مورد استفاده، در حالت  کننده يا محور عمل ج: مکانيزم عمل
بسته بودن بايد قفل شوند تا از باز شدن ناخواسته آنها بطور مکانيکي جلوگيري 

 ي که اين کليدها براي باز و بسته شدن مجهز به موتور و يا سلونوئيدعمل آيد. در صورت به
تن ـترل آنها به طريقي، از جمله با برداشـالوه بر آن ضروري است مدار کنـباشند؛ ع

اي عمل شود، تا از بازشدن ناخواسته آنها بطور الکتريکي  فيوز برق، به گونه
  جلوگيري بعمل آيد. 

ثابت باشند،  و يا خطوط فاقد کليد اتصال زمين ايمن وها  د: در صورتي که دستگاه
  هاي موقت و سيار ايمن به نحو صحيح استفاده شود.  بايد از اتصال زمين

هاي ايمني نصب شده،  ه: بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفل
ه و هاي خارج شده، (فيوزهاي برداشته شد هاي ايمني قرار داده شده، مکانيزم ضامن

ساير ابزارها) که مربوط به نقاط بدون انرژي كردن هستند، بايد در يک مجموعه 
هاي اجرايي  نامه صادر شده قرار داده شوند و در دسترس گروه کنار پرونده ضمانت

  نيز نباشند.
و: در نقاط تضمين براي تجهيزاتي که امکان نصب قفل و يا ضامن ايمني و ساير 

 هاي هشدار دهنده استفاده نموده و ندارد، بايد از کارت وسايل حفاظتي مناسب وجود
كارت حفاظت شخصي تذكرداده شود. كننده  و يا درخواست نامه ضمانتبه دارنده 

و يا قسمت  نامه ضمانتهاي  در فرم نامه ضمانتهمچنين در قسمت تذکر به دارنده 
  مالحظات کارت حفاظت شخصي هم ثبت شود.
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بايد به صورت زير  کردن از منابع انرژي مکانيکي  عمليات بدون انرژي ـ۷ماده
  انجام شود:

الف: از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي، از 
ها کامالً  شود، بايد بازرسي دقيق به عمل آيد تا مسدودکننده ها استفاده مي مسدودکننده

  شود. باز باشند و عمل تخليه به طور کامل انجام
هايي که براي  ب: پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودکننده

 بايد محور گيرند،  انجام عمليات بدون انرژي کردن مکانيکي مورد استفاده قرارمي
هاي ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب،  يا ضامنها  وسيله قفله کننده آنها ب عمل

  طور مکانيکي جلوگيري به عمل آيد.ه اخواسته آنها بقفل شوند تا از بسته شدن ن
تا  ج: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، فشار گاز، مايعات، بخارها

حد فشار جو به صورتي که به عملکرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجري 
  انجام كار تخليه شود.

ام كار، مايعات و گازهاي خطرناك با د: در صورت درخواست و هماهنگي مجري انج
هاي الزم در صورتي كه به عملكرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط  بيني پيش

هاي گرم تا حد قابل قبول  مجري انجام كار به نحو ايمن و كامل تخليه شود (دستگاه
  براساس دستورالعمل سازنده خنك شوند). 

  ه شود.ه: هواي محيط به نحو مطلوب تهوي
هاي موجود در دستورالعمل کارخانه سازنده تا حد  هاي گرم طبق روش و: قسمت

  قابل تحمل، خنک شوند.
ها براي باز و بسته شدن مجهز به وسايل  در صورتي که مسدودکننده ـ ۸ماده

الکتريکي از قبيل موتور، کليد مغناطيسي (سلونوئيد) باشند، عالوه بر عمليات مندرج در 
د برق موتور آنها قطع و يا قسمتي از مکانيزم فرمان آنها از مدار فرمان الکتريکي باي ۷ماده 

خارج و يا فيوز برق برداشته شود تا با ايجاد نقص در مدار الکتريکي آن، از بسته شدن 
  ناخواسته آنها بطور الکتريکي جلوگيري به عمل آيد.

ها و يا خطوط انرژي شدن مجدد دستگاه دار به منظور ممانعت از انرژي ـ۹ماده
و يا خطوط برق داري که ها  داري که  افراد در مجاورت آنها مشغول کارند و يا دستگاه

افراد با لوازم ايمني استاندارد، متناسب با ولتاژ مربوطه بر روي آنها مشغول کارند، کارت 
  احتياط نصب گردد.

مالي ناشي از جهت پايدار نگه داشتن تأمين برق و کاهش خسارات احت ـ۱۰ماده
  و خطوط به عمل آيد.ها  بايد حفاظت از دستگاه انجام عمليات اشتباه، 

ها و  به منظور پايدار نگه داشتن شرايط تضمين شده، الزم است از فرم ـ۱۱ماده
هاي  نامه و کارت هاي ضمانت فرم«هاي حفاظتي استفاده شود و تا پايان کار و ابطال  کارت

  تغييري در نقاط تضمين شده داده نشود. گونه هيچ» حفاظتي و اخطار
بايد با رعايت مفاد اين ها  فرم وها  ابطال کارت نحوه تکميل، صدور و ـ۱۲ماده

براساس دستورالعمل هر کارت و فرم در بخش ضمايم انجام پذيرد. بديهي  نامه و آيين
و ها  شرکت هاي ضميمه بايد متناسب با و کارتها  است عناوين مورد استفاده در کليه فرم

  ساير موسساتي که داراي پست و خطوط انتقال داخلي هستند، تغيير يابد.
  کارت احتياط بايددر شرايط کاري ذيل استفاده گردد: ـ۱۳ماده

دار، ممکن است مجريان  هاي انرژي الف: به هنگام کار در مجاورت خطوط يا دستگاه
دار شدن  نها شود که قطعاً انرژياي شوند که سبب بدون برق شدن آ کار باعث ايجاد حادثه

هاي جسماني و خسارات مالي خواهد شد، به منظور جلوگيري  دوباره آنها باعث بروز آسيب
هاي خطوط و يا  ها، روي کنترل کننده دار شدن مجدد خطوط يا دستگاه از انرژي
  .نصب شود» کارت احتياط«م است هاي مجاور، الز دستگاه

روي خطوط  دار (مانند كار بر هاي انرژي وط و يا دستگاهب: به هنگام کار بر روي خط
 کار باعث گرم) با لوازم ايمني مناسب و متناسب با ولتاژ مربوطه، امکان دارد مجريان

دار  اي شوند که اين حادثه سبب بدون برق شدن آنها شود و برق به وجود آمدن حادثه
براي جلوگيري از  .جاد کندهاي مالي اي هاي جسماني و خسارت شدن مجدد آنها آسيب

  .هاي مربوطه بايد کارت احتياط نصب شود کننده دار شدن دوباره آنها، روي کنترل انرژي
ج: گاهي اوقات استفاده از يک نوع فرم و يا کارت حفاظت شخصي  براي انجام کار 

و خطوط، کافي نيست و در شرايطي ممکن است حفاظت الزم را تأمين ها  بر روي دستگاه
  .ند، در اين صورت بايد از كارت احتياط استفاده گرددنک

  بايد طبق شرايط زير انجام پذيرد: صدور کارت احتياط  ـ۱۴ماده
از طريق تلفن، بي سيم و «الف: صدور کارت احتياط مستلزم ارتباط مداوم و مطمئن 

  غير اينبين  مجري انجام کار (دارنده کارت) و صادرکننده (اپراتور) است، در » نظاير آن
  صورت صدور کارت احتياط مجاز نيست.

ب: مجري انجام کار بايد با صادرکننده (اپراتور) ارتباط برقرار کند و وضعيت کاري 
  خود را گزارش دهد.

کننده كارت احتياط (مجري انجام كار) به علت بعد  : در صورتي که درخواست ج
تواند از طريق  را نداشته باشد، مي مسافت، امکان مراجعه حضوري نزد صادرکننده (اپراتور)

تلفن، بي سيم و يا ساير وسايل ارتباطي ديگر، ازاپراتورديسپاچينگ، درخواست صدور 
 کارت احتياط کند و وضعيت ارتباطي خود را نيز اطالع دهد. در اين صورت اپراتور

ر کارت انجام کار درخواست صدو  ديسپاچينگ بايد از صادرکننده (اپراتور) به نام مجري
را به كننده  با گروه عملياتي و صادرها  ديسپاچينگ كليه هماهنگي احتياط نمايد و اپراتور

  عهده خواهد داشت.
صورتي که دارنده کارت احتياط (مجري انجام کار) متوجه شود که ارتباطش  د: در

به حالت  فاصله وضعيت را (اپراتور) يا اپراتور ديسپاچينگ قطع شده، بايد بال با صادرکننده
اوليه بازگرداند و کار را تعطيل و افراد و لوازم کار را از محيط کار خارج کند و در اسرع 

يا اپراتور ديسپاچينگ اطالع دهد و ابطال کارت  وقت مراتب را به صادرکننده (اپراتور)
  احتياط صادر شده را درخواست نمايد.

حتياط تا پايان کار، افراد تحت ه: دارنده کارت احتياط بايد از زمان دريافت کارت ا
سرپرستي خود را به طور مستقيم نظارت نمايد و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي 
محل کار را ترک نکند. در صورتي که به هر علتي بخواهد محل کار را ترک و يا کار را 

رکننده تعطيل کند، بايد افراد و لوازم کار را از محيط کار خارج کند و مراتب را به صاد
  (اپراتور) اطالع دهد و پس از آن ابطال کارت احتياط خود را درخواست نمايد.

هاي احتياط صادر شده به نام  و: دارنده کارت احتياط فقط مجاز است ابطال کارت
کس ديگري به هيچ عنوان و تحت هيچ  خود را درخواست کند، غير از دارنده کارت هيچ

  . ارت احتياط صادر شده نيستشرايطي مجاز به درخواست ابطال ک
ديسپاچينگ به نام مجري انجام کار،کارت  ز: در صورتي که به درخواست اپراتور

تواند درخواست ابطال کارت احتياط  مي احتياط صادر شده باشد، فقط اپراتور ديسپاچينگ
  صادر شده را نمايد.

و يا خطوط،  ها ح: در صورتي که کارت احتياط صادر شده باشد و به عللي دستگاه
ديسپاچينگ  يا  اپراتور بدون برق شوند، صادرکننده (اپراتور) بايد با دارنده کارت احتياط و

 هاي احتياط صادر شده به نام ارتباط برقرار کند و مراتب را به وي اطالع دهد و ابطال کارت
 سبتتواند ن ها مي مجري انجام كار را درخواست کند و صادرکننده بعد از ابطال کارت

دار کردن مجدد دستگاهها و يا خطوط اقدام کند. براي شروع به کار مجدد بايد  به برق
  هاي احتياط ديگري درخواست و صادر شود. کارت

ط: هر شخص مجري انجام کار بايد کارت احتياط به نام خود داشته باشد. هيچ 
صادر شده باشد، تواند با کارت احتياطي که به نام ديگري  گروهي تحت هيچ عنواني نمي

  کار کند.
ها يا خطوط،  ي: در صورتي که کارت احتياط صادر شده باشد و به عللي دستگاه

(اپراتور)يا  بدون برق شوند وبرقراري ارتباط ميان دارنده کارت احتياط و صادرکننده
  اپراتورديسپاچينگ به هردليلي ممکن نشود بايد به ترتيب زير عمل شود:

ه محض اينکه متوجه شود که دستگاه و يا خط بدون برق مجري انجام کار ب ـ۱
شده، بايد بالفاصله اعضاي گروه و لوازم کار را از محيط کار دور، شرايط را به حالت عادي 

  برگرداند و سعي کند در اسرع وقت با صادرکننده (اپراتور) ارتباط برقرار کند.
ه کارت احتياط ارتباط برقرار صادرکننده (اپراتور) در صورتي که نتواند با دارند ـ۲

از زمان بدون برق شدن خط يا » يک ساعت«کند، مجاز خواهد بود بعد از گذشت مدت 
دار  دستگاه، با هماهنگي اپراتورديسپاچينگ، کارت احتياط دارنده را ابطال و نسبت به برق

  نمودن دستگاه و يا خط اقدام کند.
يکسال بايگاني شود و در صورتي که هاي احتياط باطل شده بايد به مدت  ك: کارت

هاي احتياط مربوطه براي هميشه در پرونده حوادث واحد  اي رخ داده باشد، کارت حادثه
  ايمني شركت بايگاني خواهند شد.

اي  صورتي که کارت احتياط صادر شده باشد و حين انجام کار به عللي حادثه ل: در
رق شده باشد، مجري انجام کار بايد مراتب ناشي از انجام کار به وجود آيد که سبب قطع ب

  را در اسرع وقت به صادرکننده اطالع دهد.
  کارت احتياط (مجري انجام کار)کننده  وظايف درخواست

کارت احتياط (مجري انجام کار) که فردي مسئول و کننده  درخواست ـ۱۵ماده 
  مجاز است، بايد قبل از شروع کار نکات زير را اجرا نمايد:

ايد نزد صادرکننده (اپراتور) مراجعه و در صورت بعد مسافت از طريق الف: ب
اپراتورديسپاچينگ تقاضاي صدور کارت احتياط نمايد و محل کار و نوع کار را به وضوح 

  تشريح کند.
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ب: نوع وسيله ارتباط مخابراتي و وضعيت خود را به صادرکننده (اپراتور) يا 
  اپراتورديسپاچينگ اطالع دهد.

از صدور کارت احتياط به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي اقدام عملي  ج: قبل
تواند نسبت به تهيه مقدمات و لوازم مورد نياز خود در شرايط کامالً ايمن  ننمايد ولي مي

  اقدام کند.
  وظايف صادرکننده کارت احتياط (اپراتور)

ت احتياط،  صادرکننده کارت احتياط (اپراتور) بعد از تقاضاي صدور کار ـ۱۶ماده
  آورد: بايد اقدامات زير را  به عمل

کننده كارت  حصول اطمينان از سيستم ارتباط مخابراتي  بين درخواست الف: پس از
احتياط (مجري انجام کار) يا اپراتورديسپاچينگ و صادرکننده (اپراتور)، نسبت به صدور 

  کارت احتياط اقدام کند.
كارت احتياط (مجري انجام کننده  واستب: در صورتي که ارتباط مطمئن بين درخ

کار) با صادرکننده (اپراتور) يا اپراتورديسپاچينگ وجود نداشته باشد، صادرکننده (اپراتور) 
  بايد از صدور کارت احتياط خودداري کند.

كننده (اپراتور) بايد براي يک دستگاه و يا يک مدار و يا يك خط يک فرم ج: صادر
  )مجري انجام كار(كارت احتياط کننده  رابه نام درخواست »اطتائيديه صدور كارت احتي«

  تكميل و صادر نمايد.
مجري انجام كار) به علت بعد (کننده كارت احتياط  د: در صورتي كه درخواست

(اپراتور) كارت احتياط بايد با موافقت دارنده كننده  مسافت نتواند آن را امضاء كند، صادر
را از طرف  تأييديهورديسپاچينگ كارت احتياط به همراه فرم يا اپرات )(مجري انجام كار

  امضاء كند. )كارت احتياط (مجري انجام كارکننده  درخواست
(فيدر) يا کننده  هاي مربوط به يك تغذيه ه: صادرکننده (اپراتور) بايد شماره كارت

 صدور کارت احتياط در هر دو نسخه تأييديههاي نصب آنها را در فرم  خط و محل
نوشته و نسخه اول آن را به دارنده کارت (مجري انجام کار) ارائه کند و در صورتي که 
دارنده کارت (مجري انجام کار) بعلت بعد مسافت در ايستگاه حضور نداشته باشد فرم 

صدور کارت احتياط را براي اپراتورديسپاچينگ قرائت و بعد از موافقت وي از  تأييديه
صدور  تأييديهاء نمايد. در اين صورت تکميل يک نسخه فرم طرف مجري انجام کار امض
  کارت احتياط کافي است.

به  دفتر مربوط (اپراتور) بايد مراتب را در دفتر گزارش روزانه و و: صادرکننده
  هاي احتياط ثبت کند. صدورکارت

را در » صدور کارت احتياط تأييديه«ز: صادرکننده (اپراتور) بايدنسخه دوم برگه 
  مناسب و دور از دسترس نگهداري کند.محل 

کننده كارت احتياط (مجري انجام كار) و يا  درخواست ح: صادرکننده (اپراتور) بايد از
اپراتورديسپاچينگ بخواهد که ارتباطش را با وي حفظ نموده و وضعيت کار گروه را 

  گزارش کند.
مان دهنده هاي احتياط را روي کليد فر ط: صادرکننده (اپراتور) بايد کارت

(سلکتور سوييچ)  و يا كليدي كه قابليت نصب دارند با نخ و يا وسيله عايق ديگري که 
استحکام الزم را داشته باشد، در معرض ديد نصب کند به طوري که هم قابل رؤيت 
باشد و هم به آساني کنده نشود. در صورتي که امکان نصب کارت وجود نداشته باشد 

)DCSافزار فراهم و در دفتر گزارش روزانه نيز  اد يادداشت در نرم)، بايد شرايط  ايج
  ثبت گردد.

كارت احتياط (مجري انجام کار) به علت بعد کننده  ي: در صورتي که درخواست
احراز هويت وي براي اپراتور امكان پذير نباشد، بايد از طريق  مسافت حضور نداشته باشد و

  و پيگيري كند.اپراتورديسپاچينگ تقاضاي خود را اعالم 
  مقررات ابطال کارت احتياط

بعد از پايان کار، بايد بالفاصله موارد زير توسط دارنده کارت احتياط  ـ۱۷ماده
  (اپراتور) اجرا گردد:کننده  مجري انجام کار) و يا صادر(

الف: دارنده كارت (مجري انجام کار) بايد کليه  ابزارکار و لوازم را از محيط کار خارج 
  برداري) برگرداند. وضعيت محيط را به حالت اوليه (شرايط عادي و قابل بهره نمايد و

ب: دارنده كارت (مجري انجام کار) بايد افراد تحت سرپرستي را از محيط کار دور 
کند و پايان کار را به آنان اطالع دهد و محيط کار را با رعايت مالحظات زيست محيطي 

  ستفاده و مازاد را خارج کند.نظافت نموده و مصالح و اشياء بالا
ج: نزد صادرکننده کارت احتياط (اپراتور) مراجعه و پايان کار را اطالع دهد و شرح 
کاري را که انجام داده و آخرين وضعيت را نيز به آگاهي برساند، پس از آن با امضاء رديف 

ياط خود را صدور کارت احتياط، ابطال کارت احت تأييديهدر فرم » لغو شد به وسيله...«
  تقاضا نمايد.

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

و: در صورتي که مجري انجام کار به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد و براي 
وي مقدور نباشد که نزد صادرکننده (اپراتور) مراجعه کند، پيام وي از طريق تلفن، بي 

خواهد بود و صادرکننده (اپراتور) با هماهنگي تأييد  يم و نظاير آن موردس
اپراتورديسپاچينگ بايد بعد از دريافت پيام وي به منظور جلوگيري از اشتباه، آن را يک بار 

 تأييديهبراي دارنده کارت احتياط تکرار و در صورت صحيح بودن اقدام به ابطال فرم 
  هاي احتياط وي نمايد. تصدور کارت احتياط و نيز کار

ز: صادرکننده (اپراتور) بايد ساعت و تاريخ ابطال کارت احتياط را به دارنده كارت 
(مجري انجام کار) يا اپراتورديسپاچينگ اطالع دهد و به وي يادآوري کند که هيچ کارتي 

  وجود ندارد.
  يت اول برگرداند.ها را به وضع دستگاه تواند در صورت لزوم صادرکننده (اپراتور) ميح: 

صدور كارت  تأييديههاي احتياط و فرم  ط: صادرکننده (اپراتور)، بايدابطال کارت
  احتياط را در دفتر گزارش روزانه و دفتر مربوط به صدورکارت احتياط ثبت کند.

  کاربرد کارت حفاظت شخصي
  بايددرشرايط ذيل استفاده گردد: کارت حفاظت شخصي  ـ۱۸ماده

ولت  ۱۰۰۰دستگاهها يا مدارهاي الکتريکي که ولتاژ آنها از  الف: کار بر روي
  بيشتر نباشد.

کننده  انرژي ها يا مدارهايي که نقاط تضمين جداسازي و بي ب: كار بر روي دستگاه
اعم از الكتريكي يا مكانيكي) در يك ايستگاه قرار  ( مرتبط با آن دستگاه يا مدار

  باشند. داشته
و بدون انرژي كردن تمام ويا بخشي از مدار يا دستگاه  ج: چنانچه امكان جداسازي

وجود نداشته باشد، درخواست كننده(مجري انجام كار) بايد نسبت به تكميل فرم 
اقدام نمايد. استفاده از كارت حفاظت  »درخواست و مجوز انجام كار بدون تضمين«

يا دستگاه بطور شخصي صرفا در مواردي است كه جداسازي و بدون انرژي كردن آن مدار 
  كامل امكان پذير باشد.

  مقررات عمومي کارت حفاظت شخصي
هر مجري انجام کار بايد کارت حفاظت شخصي به نام خود داشته باشد و  ـ۱۹ماده

براي انجام دو کار توسط دو شخص مسئول بر روي يک دستگاه يا يک مدار نبايد از يک 
  کارت استفاده کرد.

تائيديه «دستگاه و يا مدار و يا بي، فرم  جهت کار بر روي يک ـ۲۰ماده
به نام دارنده كارت (مجري انجام كار) در دو نسخه  »هاي حفاظت شخصي صدورکارت

  شود. مي تكميل و صادر
کار تحت هيچ شرايطي مجاز به وارد  کس بدون موافقت مجري انجام هيچ ـ۲۱ماده

  کار وي نيست.  شدن به محيط 
کس مجاز به انجام عمليات روي نقاط تضمين   تحت هيچ شرايطي هيچ ـ۲۲ماده

  كننده نيست. جداسازي و بدون انرژي
کس مجاز به لغو کارت حفاظت شخصي صادر  تحت هيچ شرايطي هيچ ـ۲۳ماده

  شده نيست و فقط شخص دارنده مجاز است تا کارت خود را لغو کند.
بايد داراي کننده  کليه نقاط تضمين مربوط به جداسازي و بدون انرژي ـ۲۴ماده

  کس قادر به انجام عمليات روي آنها نباشد. قفل و يا ضامن ايمني بوده، به طوري که هيچ
کننده بايد از کليدهايي که  براي نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي ـ۲۵ماده

هاي آنها قابل رؤيت هستند، استفاده شود تا قطع و يا وصل بودن آنها با نگاه  کنتاکت
در صورتي که به ناچار کليدهايي مورد استفاده قرار گيرند که داراي  کردن مشخص شود.

هاي پنهان باشند، مجري انجام کار بايد قبل از شروع کار، دستگاه و مدار مورد  کنتاکت
 نظر را از نظر بدون برق بودن (بوسيله فازمتر استاندارد متناسب با سطح ولتاژ) مورد

  هاي کليد، باز شده است. تاکتقرار دهد و مطمئن شود که کن آزمايش
گيرند،  كليدهايي كه براي نقاط تضمين جداسازي مورد استفاده قرار مي ـ۲۶ماده

بايد در حالت باز قرار گيرند و قفل شوند يا بخشي از مكانيزم مربوط به وصل كليد يا 
 ر اثرقسمتي از مدار فرمان كليد خارج و يا قطع شود، به طوري كه از وصل ناخواسته آنها ب

  .عمليات ناخواسته جلوگيري بعمل آيد
كننده بايد كليه يت قفل شدن را نداشته باشد، صادردر صورتي كه دستگاه قابل

در ارتباط با اطالع از كننده  هشدارها و اطالعاتي كه الزم است را در اختيار درخواست
را در  دخطرات محيط انجام كار، با هدف پيشگيري از بروز حوادث احتمالي قرار ده

  قسمت مالحظات كارت ثبت نمايد.
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هاي تحت سرپرستي خود تا پايان کار  مجري انجام کار بايد بر کار گروه ـ۲۷ماده
نظارت داشته باشد و محيط کار را به هيچ عنوان ترک نکند، در صورتي که بخواهد به هر 

  دليلي محل کار را ترک کند بايد به طور کلي کار را تعطيل کند.
در صورتي که مدت انجام کار طوالني باشد (بيش از يک روز)، مجري  ـ۲۸ماده

 تأييديهانجام کار بايد هر روز پس از تعطيل کردن کار و دور نمودن افراد از محيط، فرم 
كارت حفاظت شخصي را تحويل صادركننده نمايد و اعالم کند كه كار براي امروز تعطيل 

حفاظت  تأييديهبعد قبل از شروع كار ابتدا فرم روز  واند  شده وافراد محل را ترك كرده
  باشند.  نمي تا قبل از دريافت، مجاز به انجام كار دريافت نمايد وكننده  شخصي را از صادر

 ۴۰۰مجري انجام کار بايد براي انجام کار روي مدارهايي که ولتاژ آنها از  ـ۲۹ماده 
  کند. ولت بيشتر است قبل از شروع کار اتصال زمين موقت نصب

 ۴۰۰مجري انجام کار بايد براي انجام کار روي مدارهايي که ولتاژ آنها از  ـ۳۰ماده
و از بدون برق بودن آنها اطمينان  آزمايش ولت کمتر است قبل از شروع کار دقيقاً آن را

  حاصل و آنها را اتصال کوتاه کند.
(مانند  کند در صورتي که مجري انجام کار مجبور باشد محل کار را ترک ـ۳۱ماده

حادثه، بيماري و نظاير آن) بايد کارت حفاظت شخصي خود را لغو کند و اقدامات الزم 
  جهت صدورکارت ديگري به نام فرد مجاز ديگري به عمل آيد.

در صورتي که به عللي مجري انجام کار سر کار حاضر نشود (مانند  ـ۳۲ماده
شود و سرپرست مجري انجام کار همراه بيماري، حادثه و نظاير آن) ابتدا بايد کار تعطيل 

وقت)، کتباً موافقت خود را براي ابطال کارت حفاظت شخصي وي  (اپراتوركننده  با صادر
  اعالم کنند و اين کارت باطل شده بايد براي هميشه در پرونده مخصوص بايگاني شود.

ارج هاي خ هاي ايمني و مکانيزم صادرکننده بايد کليه کليدها و ضامن ـ۳۳ماده
شده را در محلي مطمئن و دور از دسترس سايرين نگهداري کند و تا اعالم پايان کار و 

هاي حفاظت شخصي، در اختيار  صدور كارت تأييديهابطال کارت حفاظت شخصي و فرم 
  کسي قرار ندهد.

انجام عمليات بدون انرژي نمودن بايد بعد از اتمام عمليات جداسازي  ـ۳۴ماده
صورت درخواست مجري انجام كار فشار گازها، مايعات تا حد فشار جو صورت پذيرد و در 

هاي  بيني و گازهاي خطرناک کامالً تخليه شود و براي مايعات و گازهاي خطرناک پيش
هاي گرم تا حد قابل قبول براساس دستورالعمل کارخانه  الزم به عمل آيد و دستگاه

  سازنده خنک شوند.
ن انرژي بودن نقاط تضمين جداسازي دستگاه و يا بدو آزمايش به منظور ـ۳۵ماده

  مدار، بايد از لوازم ايمني سالم و مناسب و متناسب با ولتاژ استفاده شود.
بايد به مدت يک  تأييديههاي حفاظت شخصي ابطال شده به همراه  کارت ـ۳۶ماده

رونده سال بايگاني و چنانچه در حين کار اتفاقي رخ داده باشد بايد براي هميشه در پ
  حوادث واحد ايمني بايگاني شود.

چون براي انجام عمليات جداسازي از منابع مکانيکي از مسدودکننده  ـ۳۷ماده
شود، بنابراين بايد بازرسي مجدد و دقيق از آنها به عمل آيد تا کامالً بسته  استفاده مي

  نيز بشوند. آزمايش باشند و در صورت نياز
هايي  کننده باز بودن و تخليه کامل مسدود پس از حصول اطمينان از ـ۳۸ماده

بايد محور  گيرند،  که براي انجام عمليات جداسازي مکانيکي مورد استفاده قرار مي
هاي ايمني يا ساير وسايل حفاظتي مناسب  ها يا ضامن کننده آنها به وسيله قفل عمل

عمل آيد. قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري به 
ها براي باز و بسته شدن به وسايل برقي مجهز باشند، بايد  صورتي که مسدودکننده در

بسته  شدن ناخواسته آنها به طور الکتريکي  مدار کنترل برق آنها قطع شود تا از باز و
  نيز جلوگيري به عمل آيد.

يکي، از از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع مکان ـ۳۹ماده
شود، بنابراين بايد بازرسي مجدد و دقيق از آنها به عمل  ها استفاده مي مسدودکننده

نيز بشوند تا موارد خطرناک  آزمايش آيد تا کامالً باز شده باشند و در صورت نياز
  برطرف شده باشد.

  وظايف دارنده کارت حفاظت شخصي (مجري انجام کار)
بايد قبل از شروع کار  مجري انجام کار)، (دارنده کارت حفاظت شخصي  ـ۴۰ماده 

  مراتب زير را به  مورد  اجرا گذارد:
الف: به صادرکننده (اپراتور) مراجعه و با تشريح نوع و محل کار، ساعت شروع و 

(اين تقاضا به  .مدت زمان تقريبي انجام کار، صدور کارت حفاظت شخصي را تقاضا نمايد
  رد)گي صورت شفاهي و حضوري انجام مي

کارت حفاظت شخصي، انجام کار تحت هيچ شرايطي  تأييديهب: قبل از صدور فرم 
تواند نسبت به تهيه مقدمات کار و وسايل مورد نياز،  باشد و مجري فقط مي مجار نمي

  خارج از محوطه کار در شرايط کامالً ايمن اقدام کند.
  وظايف صادرکننده کارت حفاظت شخصي

بايد  ور) بعد از دريافت درخواست کارت حفاظت شخصي، صادرکننده (اپرات ـ۴۱ماده
  جهت بررسي، تصويب و صدور کارت حفاظت شخصي، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهد:

الف: به اتفاق دارنده کارت حفاظت شخصي (مجري انجام کار) محل کار را بررسي و 
نسبت به قبول صدور  در صورتي که مشکلي نباشد و يا نقطه ابهامي وجود نداشته باشد،

  برداري اقدام کند. کارت حفاظت شخصي با هماهنگي مسئول بهره
ب: عمليات جداسازي و بدون انرژي کردن در حضور مجري انجام کار با نصب قفل 

  مجري انجام کار برسد.تأييد  سازي به هاي ايمني انجام گردد و عمليات ايمن يا ضامن
ده در صورت نياز با حضور دارنده کارت ها و عاليم ايمني هشداردهن ج: حايل

  شوند. هاي مورد نياز نصب  حفاظت شخصي (مجري انجام کار) در محل
هاي حفاظت شخصي را در دو  صدور کارت تأييديهبايد فرم  )اپراتور(کننده د: صادر

مجري انجام کار) (نسخه تکميل نموده ونسخه اول فرم را بعد از امضاي دارنده کارت 
  .تواند کارش را شروع کند مايد و به او اعالم کند که ميتحويل وي ن

هاي حفاظت شخصي  و همچنين شماره  صدور کارت تأييديهه: شماره فرم 
نوع کار و نام دارنده آنها را با ذکر ساعت و تاريخ  هاي حفاظت شخصي  و محل و کارت

  هاي حفاظت شخصي ثبت کند. دفتر مربوط به صدورکارت صدور در
  غو و ابطال کارت حفاظت شخصيمقررات ل

پس از اتمام کار، جهت لغو کارت حفاظت شخصي صادر شده، دارنده  ـ۴۲ماده
  بايد موارد زير را انجام دهد: کارت حفاظت شخصي 

هاي موقت نصب شده را  الف: ابزار و لوازم کار را از محيط کار خارج، اتصال زمين
محيطي نظافت نموده، مواد و وسايل را  برداشته، محيط کار را با رعايت مالحظات زيست

  از محيط کار خارج کند.
ب: محيط کار و دستگاه را به وضعيت اوليه درآورده و کليه افراد تحت سرپرستي را 
از محيط کار دور کند و به آنان اطالع دهد که کار پايان يافته است و ديگر حفاظتي وجود 

ار خاتمه يافته نيست و بايد دستگاه و يا ندارد، لذا کسي مجاز به وارد شدن به محيط ک
  دار تلقي شود. مدار، برق

ج: به صادرکننده (اپراتور) مراجعه کند و کار انجام شده را تشريح و آخرين وضعيت 
هاي موقت نصب شده را اطالع  دستگاه يا مدار و اتمام کار و برداشته شدن اتصال زمين

هاي  هاي حفاظت شخصي و کارت رتصدورکا تأييديهدهد، و درخواست ابطال فرم 
برداري از دستگاه بالمانع است و يا  حفاظت شخصي خود را نموده و اعالم نمايد که بهره

  برداري نيست. اينکه به علت نقص فني، قابل بهره
با درخواست ابطال کارت حفاظت شخصي از سوي مجري انجام کار،  ـ۴۳ماده

بازديد نمايد و در صورتي که نکته مبهمي وجود بايد از محيط کار  صادرکننده (اپراتور) 
  نداشته باشد جهت ابطال، موارد ذيل را اجرا نمايد:

صدور کارت حفاظت شخصي را که نزد مجري انجام کار  تأييديهالف: نسخه اول فرم 
  است از وي اخذ وپس از تکميل رديف مربوطه، نسبت به ابطال آن اقدام کند.

  ب شده را بردارد.هاي حفاظت شخصي نص ب: کارت
ها و عاليم ايمني هشداردهنده را در صورتي که نصب شده باشند  ج: حايل

  آوري کند. جمع
د: در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين بدون انرژي شده 

  به حالت اوليه اجرا کند. را
به حالت  ه: در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين جداسازي را

  اوليه اجرا کند.
آماده شدن براي  و: بعد از اتمام عمليات و برگشتن نقاط تضمين به حالت اوليه و

برداري، آخرين بازديد را به منظور حصول اطمينان از وضعيت دستگاه و صحت  بهره
عمليات انجام شده به عمل آورد و در حضور مجري انجام کار، دستگاه را در مدار قرار دهد 

  به اتفاق وي مجدداً از دستگاه يا مدار، بازرسي نهايي را به عمل آورد.و 
برداري از دستگاه يا مدار را در دفتر گزارش روزانه و دفتر صدور  ز: شرايط بهره

  هاي حفاظت شخصي ثبت کند. کارت
  کارت حفاظت دستگاه

درخواست نصب وابطال کارت حفاظت دستگاه بايد از طرف مسئول  ـ۴۴ماده
  برداري يا اپراتورديسپاچينگ انجام گيرد. بهره
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در فاصله دوري مستقر باشد (مسئول کننده  در صورتي که درخواست ـ۴۵ماده
را اپراتور تکميل کند و از » درخواست کننده«برداري، اپراتورديسپاچينگ) رديف  بهره

  .طرف وي امضاء نمايد
  کارت حفاظت دستگاه مقررات لغو

هماهنگي  کننده لغو کارت، با عدم دسترسي به درخواست اپراتور در صورتـ ۴۶ماده
تواند پس از درخواست از طريق وسايل ارتباطي و ثبت ساعت و تاريخ در  ديسپاچينگ مي

  کارت، از طرف وي کارت را امضاء نمايد.
  نامه هاي ضمانت فرم
ها به منظور کار بر روي دستگاهها، مدارات، خطوط و تجهيزاتي كه ولتاژ آن ـ۴۷ماده

اعم (کننده آنها  انرژي ولت بيشتر بوده و نقاط تضمين جداسازي و بدون  ۱۰۰۰از 
هاي مرتبط با خط و مدار قرار داشته  در يك ايستگاه و يا ايستگاه )ازالكتريكي يا مكانيكي

  .گردند مي برحسب شرايط، نوع و محل کار صادر نامه ضمانتهاي  فرم .باشند
  نامه ايستگاه فرم تضمين

  نامه ايستگاه شرايط زير بايد به طور کامل رعايت شود: در فرم تضمين ـ۴۸ماده
کننده قصد انجام عمليات روي تجهيزات سر خط يا  الف: در صورتي که درخواست

 نامه تضمينمورد درخواست آن تحت عنوان  نامه ضمانتطول خط را داشته باشد بايد 
  .نامه اقدام نمايد م تضمينايستگاه بوده و صادرکننده بايد نسبت به صدور فر

به عهده هاي مرتبط  نامه ايستگاه در ايستگاه ب: وظيفه هماهنگي جهت صدور تضمين
هاي  نامه در ايستگاه باشد و الزم است پس از صدور تضمين مرکز ديسپاچينگ منطقه مي

نامه صادر  تضمين »الف«هاي مربوط به جدول  مرتبط با خط مورد درخواست، کليه رديف
  گردد. ايستگاه مبدأ، با هماهنگي ديسپاچينگ و توسط اپراتور وقت ايستگاه تکميلدر  شده

بايد به درخواست اپراتور پست مبدأ و  هاي مرتبط  نامه ايستگاه در ايستگاه ج: تضمين
  .هماهنگي ديسپاچينگ و به نام مجري انجام کار صادر گردد

أ، اپراتور ايستگاه مقابل بايد به در خواست اپراتور مبد نامه تضميند: جهت صدور 
به نام  نامه تضمينپس از هماهنگي و اخذ موافقت ديسپاچينگ مربوطه نسبت به صدور 

مجري انجام كار اقدام نمايد و پس از انجام مراحل عمليات (مانور) و نصب كارت عمليات 
طرف وي  صادر شده را تكميل و از نامه تضمينممنوع متناسب با فرم اقدام نمايد و فرم 

صادر شده در  نامه تضمينهمچنين اپراتور ايستگاه مبداء بايد اطالعات  .امضاء نمايد
  .صادر شده خط مورد درخواست ثبت نمايد نامه تضمين »الف«ايستگاه مقابل را در جدول 

هاي مرتبط با خط انجام نشود  صورتي که کاري روي تجهيزات ديگر ايستگاه ه: در
نامه  ضمانتر آن ايستگاه ها، نياز به تكميل فرم درخواست صدور د نامه تضمينجهت صدور

  .باشد و درخواست صادر شده اوليه در ايستگاه مبدأ كافي است نمي
ها  صورتي که دستگاه جهت ايستگاه مقابل در نامه تضمينشرايط صدور در ـ۴۹ماده

ي انجام کار از و يا خطوط فاقد کليد اتصال زمين باشند، اپراتور بايد با هماهنگي مجر
  صحيح استفاده نمايد.  مناسب به نحو هاي موقت و سيار اتصال زمين
روي خطوط و عدم امكان مراجعه مجري  در شرايط اضطراري كار بر ـ ۵۰ماده

ايستگاهي، اپراتور به درخواست و  نامه تضمينترين ايستگاه جهت اخذ  انجام كار به نزديك
ايستگاهي  به نام مجري  نامه تضمينسيم،  و يا بيهماهنگي  ديسپاچينگ  بصورت تلفني 

  .نمايد مي انجام کار صادر
نيازي به نوشتن فرم  »مجري انجام کار«به نام  نامه تضمينجهت صدور  تبصره:

  باشد. نمي »نامه ضمانتدرخواست صدور «
  آزمايش مقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عمليات تحت اجازه کار و

نامه  واقعي که فرم اجازه کار و آزمايش صادر شده باشد و دارنده ضمانتدر مـ  ۵۱ماده
  (مجري انجام کار) حين انجام کار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، بايد موارد زير را اجرا نمايد:

نامه (مجري انجام کار) بايد كليه افراد را از محيط کار دورکرده و  الف: دارنده ضمانت
را  آزمايش رم مراجعه و فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار ونزد صادرکننده ف

 در دو نسخه  تکميل کند و تا قبل از اعالم کتبي صادرکننده مبني بر آماده بودن شرايط
  .گونه اقدامي نکند هيچ آزمايش

 نامه (مجري انجام کار) بايد کليه افراد تحت سرپرستي را يک به يک ب: دارنده ضمانت
هاي الزم را ارائه کند و آنان را از محيط کار دور  مطلع و راهنمايي آزمايش ه انجامنسبت ب

  .به محل کار نزديک نشوند آزمايش کرده و تذکرات الزم را بدهد که تا اعالم پايان
(مجري انجام کار) بايد کليه افرادي را که نامشان در جدول  نامه ضمانتج: دارنده 

مطلع و از  آزمايش ثبت شده است نسبت به انجام آزمايش پيوست فرم اجازه کار و »ب«
اسامي سرپرستان و بازديدکنندگاني که از «محيط کار دور نموده و از آنها بخواهد جدول 

را تکميل کرده و فرم  »اند و برگشت به حالت تضمين مطلع شده آزمايش فرايند

ه آنان تذکر دهد که تا امضاءکنند و ب آزمايش را مبني بر آگاهي از آزمايش درخواست
  .به محيط کار نزديک نشوند آزمايش اعالم پايان

تکميل شده را  آزمايش نامه (مجري انجام کار) بايد فرم درخواست د: دارنده ضمانت
نامه تحويل دهد و منتظر  ، به صادرکننده ضمانتآزمايش براي آماده کردن شرايط شروع

  .بماند تا وي انجام عمليات را اعالم کند
هاي الزم را به منظور آماده  نامه (مجري انجام کار) بايد همکاري ه: دارنده ضمانت

  .با صادرکننده به عمل آورد آزمايش کردن شرايط شروع
نامه بعد از انجام عمليات و آماده کردن شرايط الزم مربوط  و: صادرکننده ضمانت

را در  آزمايش ار و، فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کآزمايش به درخواست
نامه به وي  دو نسخه تکميل و امضاء و نسخه اول آن را براي اطالع دارنده ضمانت

 مسترد نموده و نسخه دوم آن را در بخش کارهاي در حال انجام پرونده اجازه کار و
  دهد. قرار  آزمايش

 مايشآز مبني بر آماده بودن شرايط براي نامه بعد از دريافت فرم ز: دارنده ضمانت
  .کند اقدام  آزمايش ات مجاز ثبت شده در فرم درخواستآزمايش به انجام

ممکن  آزمايش نامه تشخيص دهد که انجام ح: در صورتي که صادرکننده ضمانت
است سالمت دستگاه را به خطر بيندازد و يا ممکن است اثر نامطلوب روي شبکه و 

برداري کسب  نکند و از مسئوالن بهرهرا تصويب  آزمايش تجهيزات داشته باشد، بايد انجام
  .تکليف کند

 است و بايد در هنگام آزمايش مسئول حفظ دستگاه در زمان نامه ضمانتط: دارنده 
  .وارد نشودها  دقت الزم را بکار برد تا آسيبي به دستگاه آزمايش

نامه (مجري انجام کار) بايد همواره آمادگي داشته باشد تا در  ي: دارنده ضمانت
برداري  ت درخواست صادرکننده بتواند در اسرع وقت دستگاه و يا خطوط را براي بهرهصور

  .دريافتي خود را لغو کند نامه ضمانتآماده و فرم 
به منظور  ها آزمايش نامه (مجري انجام کار) بايد پس از انجام دارنده ضمانتـ  ۵۲ماده

 ، مجدداً به صادرکنندهآزمايش برگرداندن وضعيت به حالت تضمين شده در فرم اجازه کار و
  مراجعه کند و اقدامات زير را به ترتيب انجام دهد:

  .اقدام کند آزمايش الف: نسبت به لغو فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
ثبت  آزمايش پيوست فرم اجازه کار و» ب«يه افرادي را که نامشان در جدول ب: کل

مطلع نموده و افراد ياد  آزمايش ات الزم براي اتمامشده است، يک به يک نسبت به اقدام
 و برگشت به حالت آزمايش اسامي سرپرستان و بازديدکنندگاني که از فرايند«شده جدول 

 .را امضاء کنند آزمايش فرم درخواست عمليات تحت اجازه کار و »اند تضمين مطلع شده
عمليات و برگشت شرايط  همچنين ضروري است به آنان تذکر بدهد که تا اعالم پايان

  .نامه به محيط کار نزديک نشوند تضمين شده در فرم ضمانت به حالت
نامه (مجري انجام کار) بايد پس از لغو فرم درخواست انجام  ج: دارنده ضمانت

منتظر بماند تا شرايط برگشت به حالت تضمين شده  آزمايش عمليات تحت اجازه کار و
  اعالم شود. به ويکننده  اوليه توسط صادر

د: صادرکننده بايد بعد از اتمام عمليات و برگشت وضعيت به حالت تضمين شده 
را  »مورد قبول واقع شد بوسيله«کار و آزمايش صادر شده، در رديف اوليه طبق فرم اجازه 

را با ذکر تاريخ و  آزمايش در نسخه دوم فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
 آزمايش د و  آن را در بخش کارهاي انجام شده پرونده اجازه کار وساعت امضاء نماي

  .مربوط بايگاني کند
 نامه بعد از لغو فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و ه: دارنده ضمانت

هاي تحت  مبني بر برگشت وضعيت به حالت تضمين شده بايد مراتب را به گروه آزمايش
  .ثبت شده است اعالم کند »ب«ام آنان در جدول سرپرستي و همچنين افرادي که ن

و: مجري انجام کار در صورت نياز به ادامه کار بعد از برگشت وضعيت به حالت 
تواند شروع به کار کند، در غير  مي قبلي آزمايش تضمين اوليه با همان فرم اجازه کار و

صادر شده  آزمايش واينصورت پس از اعالم اتمام کار بايد نسبت به لغو فرم اجازه کار 
  .قبلي اقدام نمايد

  نامه مقررات عمومي درخواست صدور ضمانت
  باشد: نامه به شرح زير مي مقررات عمومي درخواست صدور ضمانتـ  ۵۳ماده

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

» خوردگي خوانا و بدون قلم«به صورت نامه بايد  ب: فرم درخواست صدور ضمانت
   .گرفتگي و نظاير آن تکميل شود پاک شدگي و الک
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هاي  دستورالعمل نامه بايد قبل از شروع کار و مطابق با ج: فرم درخواست صدور ضمانت
برداري شود تا آنان  برداري ابالغي وزارت نيرو تکميل و تحويل مسئوالن بهره ثابت بهره

  .ريزي فرصت کافي داشته باشند هبراي بررسي و برنام
نامه را  تواند فرم درخواست صدور ضمانت کننده مي د: در شرايط اضطراري درخواست

  .بالفاصله تکميل نموده و تسليم اپراتور وقت کند
برداري فاصله مکاني زيادي  کننده با مسئول بهره ه: در صورتي که درخواست

سيم يا دورنگار و ديگر وسايل ارتباطي تواند از طريق تلفن، بي  مي داشته باشد،
برداري فرم  برداري ارايه کند و مسئول بهره درخواست خود را به مسئول بهره

خانوادگي او را  درخواست را تکميل و يک بار براي وي بخواند و پس از تأييد، نام و نام
  ثبت و از طرف وي امضاء کند. 

نامه وي مورد  م درخواست صدور ضمانتکننده بعد از آگاهي از اينکه فر و: درخواست
تصويب قرار گرفته، بايد قبل از فرارسيدن زمان شروع کار با اپراتور وقت تماس برقرار 

  نامه، اطالع حاصل کند. نموده و از وضعيت ضمانت
نامه تحت هيچ  کننده و مجري انجام کار قبل از صدور فرم ضمانت ز: درخواست

  .ه انجام کار نيستندشرايطي و به هيچ عنوان مجاز ب
 ح: در صورتي که مجري انجام کار به عللي نتواند در محل کار حضور يابد يا قادر

کننده  درخواست به انجام کار در موعد مقرر نباشد،  بايد در اسرع وقت مراتب را بصورت کتبي به
ت برداري را مطلع نموده و فرم درخواس کننده نيز مسئول بهره اطالع دهد و درخواست

  .خود را لغو کند
 نامه ضمانت، از نظر نامه ضمانتط: در صورتي که الزم باشد در فرم درخواست صدور 

و يا خطوطي که کار بر ها  مورد در خواست، مجري و يا جانشين مجري انجام کار، دستگاه
شود،  مي اتي که انجام دادهآزمايش شود، شرح کار و يا شرح کامل مي روي آنها انجام داده

و خطوط برقدار مجاور محل کار، تاريخ شروع و يا تاريخ خاتمه کار تغييري داده ها  تگاهدس
برگشت داده شود تا فرم کننده  بايد به در خواست نامه ضمانتشود، فرم در خواست صدور 

  خود را لغو و فرم ديگري را تکميل کند.
 نامه ور ضمانتکننده بايد کليه اطالعات مورد لزوم را به منظور صد ي: درخواست

  .به نحو شايسته و ايمن در اختيار صادرکننده قرار دهد
کننده، همانند صادرکننده در اجراي قوانين حفاظتي مسئوليت دارد و  ك: درخواست

  هاي الزم را انجام دهد. بايد بررسي
نامه تکميل شده را تحويل  بايد فرم درخواست صدورضمانتکننده  : درخواستل
برداري) دهد و در مورد محل، نوع و نحوه انجام کار توضيحات  ئول بهرهکننده (مس دريافت

برداري محيط کار را بررسي  الزم را بدهد و در صورتي که نياز باشد، به اتفاق مسئول بهره
  کند تا هيچ نکته مبهمي وجود نداشته باشد.

ه درشرايط اضطراري، اپراتور ايستگاه بايد در صورت دسترسي نداشتن بتبصره: 
،موافقت وي را از طريق تلفن، بي سيم و يا ساير وسايل ارتباطي، کسب و کننده تصويب

  ازطرف  وي امضاء کند. نامه ضمانتپس ازثبت در فرم درخواست صدور 
اپراتور)، بايد ( نامه کننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت تصويبـ  ۵۴ماده

را مورد بررسي قرار دهد و موارد  هنام ضمانتمندرجات ثبت شده در فرم درخواست صدور 
  زير را اجرا کند:

الف: صحت و کامل بودن اطالعات ثبت شده را از نظر ايمني محيط کار، خارج 
کردن دستگاه و يا خط از مدار، بررسي و اگر اطالعات کافي و واضح نباشد اطالعات الزم 

  .کننده کسب کند را از درخواست
  .گونه ابهامي وجود نداشته باشد يچب: محيط کار را بررسي کند تا ه

  .ج: اجراي عمليات و ايمن بودن محيط کار را دقيقاً مورد بررسي قرار دهد
در فرم درخواست صدور ..» .و خطوط انرژي دارها  دستگاه«د: در صورت ثبت رديف 

دار مجاور محل کار را دقيقاً بررسي کند که  هاي برق ، خطوط يا دستگاهنامه ضمانت
  .ن نباشندخطرآفري

ه: در صورتي که انجام عمليات بدون برق كردن، جدا سازي و بدون انرژي کردن 
اي ايجاد نکند و کفايت ايمني محيط کار نيز تضمين شود و هيچ گونه مانعي براي  مسئله

هاي الزم نيز به عمل آمده  بيني  انجام کار وجود نداشته باشد و جهت خروج دستگاه پيش
  کننده اعالم نمايد. را به درخواستباشد، موافقت خود 

نامه مورد موافقت قرار نگيرد بايد با  و: در صورتي که درخواست صدور ضمانت
 رنگ قرمز مخالفت خود را اعالم نموده و با ذکر داليل عدم موافقت، فرم درخواست را

  کننده تحويل نمايد. به درخواست
  نامه مقررات صدور فرم ضمانت

  نامه (اپراتور)  نتوظايف صادرکننده ضما

نامه (اپراتور) بايد بعد از دريافت فرم  مسئول صادرکننده فرم ضمانت ـ ۵۵ماده
با حضور و همراهي مجري انجام » نامه درخواست صدور ضمانت«تکميل و تصويب شده 

  مورد اجرا گذارند:  كار آن را بررسي، و مراحل زير را به
  .نياز و مدارک مربوطنامه مورد  الف: تهيه و تکميل فرم ضمانت

نامه و مدارک تکميل شده به منظور حصول اطمينان از  ب: بررسي فرم ضمانت
  .صحت عمليات ثبت شده با توجه به شرح کار و محل آن

  .ج: عمليات بدون برق کردن
  .د: عمليات جداسازي

ه: عمليات بدون انرژي کردن با استفاده از سكسيونر اتصال زمين يا ارت موقت 
  .ر خطوط فاقد سكسيونر اتصال زميندستي د

دار و  و خطوط برقها  کار از دستگاه کردن محيط عمليات مربوط به ايمن و: اجراي 
  نامه. ضمانتکار، طبق موارد ثبت شده فرم درخواست صدور  خطرآفرين مجاور محل

  .ز: عمليات مربوط به محصور نمودن محيط کار
  .نامه ح: تضمين فرم ضمانت

  .کننده (مجري انجام کار) نقاط تضمين شده به درخواست ط: نشان دادن
  .بر روي نقاط تضمين شده» عمليات ممنوع«ي: نصب کارت 

  .کننده (مجري انجام کار) نامه از درخواست ك: اخذ امضاء فرم ضمانت
  .نامه ل: صدور فرم ضمانت

تواند  نامه به مجري و مطلع نمودن وي به اينکه مي م: ارائه نسخه اول فرم ضمانت
  کارش را شروع کند.
روي نسخه دوم فرم » ب«هاي ترتيب اجراي عمليات و فرم جدول  ن: الصاق فرم

ها و همچنين  جداگانه با کليه مدارک و دستورالعمل  نامه و قرار دادن آنها در پرونده ضمانت
  .هاي ايمني در نزد خود و دور از دسترس سايرين ها و ضامن کليد قفل

صادر شده دردفترگزارش روزانه و  نامه ضمانتزمان، نام دارنده ونوع ص: ثبت شماره، 
   نامه ضمانتدفتر مخصوص 

  نامه نامه (مجري انجام کار) در اجراي صدورضمانت وظايف دارنده ضمانت
  باشد: نامه (مجري انجام کار) به شرح زير مي هاي دارنده ضمانت مسئوليت ـ ۵۶ماده

ايمني افراد تحت سرپرستي خود بوده و بايد از نامه مسئول  الف: دارنده ضمانت
او تحت هيچ شرايطي  .شروع تا پايان کار در محل کار حضور يابد و آنها را سرپرستي کند

  و به هيچ عنوان مجاز به ترک محل کار خود نيست.
نامه به هيچ عنوان و تحت هيچ  نامه قبل از دريافت فرم ضمانت ب: دارنده ضمانت

  . انجام کار نيستشرايطي مجاز به 
هايي را که کار روي آنها مجاز است به عالوه  نامه بايد دستگاه ج: دارنده ضمانت

  محدوده مجاز کار را براي کارکنان تحت سرپرستي معرفي و تشريح کند.
هاي  ارت(نامه بايد قبل از شروع کار، ابتدا تعداد اتصال زمين موقت  د: دارنده ضمانت

کردن محيط کار الزم است در طرفين محل کار نصب کند، موقت) را که جهت ايمن 
هاي اتصال زمين موقت نصب  آيا کابل«نامه در قسمت   بيني نموده و در فرم ضمانت پيش
  با قيد تعداد ثبت و امضاء نمايد.» شود مي

بايد در محدوده محيط مجاز انجام کار نصب گردد و مسئوليت  هاي موقت مذکور  ه: ارت
  باشد. نامه (مجري انجام کار) مي اسب نصب به عهده دارنده ضمانتتشخيص محل من

دار مجاور  هاي انرژي نامه (مجري انجام کار) بايد خطرهاي دستگاه و: دارنده ضمانت
  .محل کار را براي افراد تحت سرپرستي تشريح کند

نامه (مجري انجام کار) بايد نقاط مجزا شده و همچنين  ز: دارنده ضمانت
 هاي موقت نصب شده را براي کارکنان تحت سرپرستي ژي شده و اتصال زمينبدون انر

  تشريح کند.
هاي  کليدهايي استفاده شود که داراي کنتاکت ح: در صورتي که در نقاط تضمين از

پنهان باشند، مجري انجام کار بايد قبل از شروع کار، دستگاه و مدار را از نظر بدون برق 
قرار دهد و مطمئن  آزمايش ندارد متناسب با سطح ولتاژ) موردبودن (بوسيله فازمتر استا

  هاي کليد، باز شده است. شود که کنتاکت
ولت  ۴۰۰ط: مجري انجام کار بايد براي انجام کار روي مدارهايي که ولتاژ آنها از 

و از بدون برق بودن آنها اطمينان حاصل  آزمايش کمتر است قبل از شروع کار دقيقاً آن را
  ا را اتصال کوتاه کند.و آنه

نامه (مجري انجام کار) مسئول ايمني افرادي است که براي بازديد  ي: دارنده ضمانت
دهد (اسامي ثبت شده در جدول  و يا بازرسي به آنها مجوز ورود به محيط کار خود را مي

پيوست) و در شرايطي که قادر به تأمين ايمني آنها نباشد بايد از دادن مجوز  »ب«
  به آنها خودداري کند. ورود
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نامه (مجري انجام کار) بخواهد به هر دليلي براي  ک: در صورتي که دارنده ضمانت
مدتي کوتاه محيط کار را ترک کند بايد ابتدا کار را تعطيل و افراد را از محيط کار دور کند 

ار اطالع نامه را به صادرکننده (اپراتور) تحويل دهد تا وي از وضعيت ک و نسخه اول ضمانت
  داشته باشد.

نامه براي انجام کار بيشتر از يک روز صادر شده  هاي ضمانت ل: در صورتي که فرم
نامه بايد هر روز پس از پايان کار و دور کردن افراد از محيط، نسخه  باشند، دارنده ضمانت

ل کار براي امروز تعطي«نامه را تحويل صادرکننده دهد و اعالم کند که  اول فرم ضمانت
و روز بعد، قبل از شروع کار ابتدا نسخه اول فرم » اند شده و افراد منطقه کار را ترک کرده

اين اقدام بدين منظور است که صادرکننده  .نامه خود را از صادرکننده دريافت کند ضمانت
  از وضعيت کار اطالع کامل داشته باشد و موارد  فوق را در دفتر گزارش ثبت نمايد.

كه مجري انجام كار بنا به داليلي نتواند جهت انجام کار حضور يابد، م: در صورتي 
به نام جانشين مجري انجام كار  نامه ضمانتبايد  نسبت به صدور  )(اپراتوركننده  صادر

  اقدام نمايد.
نامه به علت دوري راه نتواند نزد صادرکننده مراجعه  ن: در صورتي که دارنده ضمانت

ايد از طريق تلفن، بي سيم و يا ساير وسايل ارتباطي، دور شدن ب» ل«کند، بر اساس بند 
افراد و تعطيلي کار را به اپراتور ديسپاچينگ گزارش نموده  تا به اطالع اپراتور رسانده شود 

نامه قبل از  روز بعد دارنده ضمانت .تا اپراتور نيز موارد را در دفتر گزارش روزانه ثبت نمايد
ور ديسپاچينگ ابتدا صادرکننده را مطلع نمايد تا از وضعيت کار شروع کار از طريق اپرات

  .مورد نظر اطالع کامل داشته باشد
(مجري انجام کار) وظيفه دارد در بررسي موارد مندرج در  نامه ضمانتظ: دارنده 

  دهد، شرکت نمايد. مي انجامکننده  که صادر نامه ضمانت
  نامه مقررات ابطال فرم ضمانت

  نامه (مجري انجام کار)  ضمانتوظايف دارنده 
نامه (مجري انجام کار) بايد بالفاصله پس از پايان کار  دارنده ضمانتـ  ۵۷ماده

  نامه اقدام کند: اقدامات زير را انجام دهد و سپس نسبت به لغو فرم ضمانت
  .آوري و از محيط کار خارج کند الف: لوازم و ابزار کار مربوط به خود را جمع

با رعايت  را تميز و هرگونه لوازم و وسايل مازاد را از محيط کارب: محيط کار 
  .مالحظات زيست محيطي خارج کند

ج: کليه کارکنان تحت سرپرستي خود را از محيط کار دور کند و به آنان تذکر بدهد 
گونه  نامه را دارد و از اين لحظه هيچ اي ايمن قرار گيرند، زيرا قصد لغو ضمانت که در فاصله

  .دار تلقي شوند و خطوط بايد برقها  ني وجود ندارد و دستگاهتضمي
نامه ثبت شده اطالع دهد  پيوست ضمانت »ب«به افرادي که نام آنان در جدول  د:

نامه را دارد و آنان بايد از محيط کار دور شوند و اسامي آنان از جدول  که قصد لغو ضمانت
  .نامه خارج شود پيوست ضمانت »ب«

و دستگاه را به منظور حصول اطمينان از عادي بودن وضعيت آن و: محيط کار 
  .بازرسي کند

هاي موقت که توسط اپراتور نصب شده است را با همراهي اپراتور  ز: اتصال زمين
  .آوري کند جمع

نامه مراجعه کند و شرح مختصري از کارهاي انجام شده  ح: نزد صادرکننده ضمانت
  .دستگاه و يا خطوط را اطالع دهديا تغييرات ايجاد شده در وضعيت 

ط: به صادرکننده اعالم کند ابزار و لوازم کار از محيط کار خارج شده و افراد تحت 
هاي موقت نيز  سازي محيط کار صورت گرفته و اتصال زمين سرپرستي از محيط کار دور و عادي

 »ب«شان در جدول شود بعد از خروج کليه افرادي که نام برداشته شده است، لذا درخواست مي
  نامه شماره..... که به نام اينجانب صادر شده است، لغو شود. پيوست ثبت شده است ضمانت

  نامه (اپراتور)  وظايف صادرکننده ضمانت
نامه (اپراتور) بايد پس ازاعالم پايان کار توسط دارنده  صادرکننده ضمانت ـ ۵۸ماده

  جرا نمايد:موارد زير را ا) کارjنامه (مجري انجام  ضمانت
الف: بازرسي دقيق از محيط کار به منظور حصول اطمينان از برداشته شدن اتصال 

کار و انجام نظافت و  هاي موقت نصب شده و دور شدن افراد و عادي بودن محيط زمين
  .خارج شدن وسايل و لوازم كار صورت گيرد

برداري  بهرهشرايط راجهت  آوري نموده و جمع را ب: لوازم محصوركردن محيط كار
  آماده نمايد.

نامه براي حصول اطمينان از اينکه کليه  پيوست ضمانت »ب«ج: بررسي جدول 
  .افرادي که نامشان در آن ثبت شده از جدول خارج شده و آن را امضا کرده باشند

 نامه در فرم ضمانت »اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده کابل«د: رديف مربوط به 
  نامه تکميل و امضا شده باشد.  ده ضمانتبه وسيله دارن

نامه رديف   نامه را قبول کند و دارنده ضمانت ه: صادرکننده، درخواست لغو ضمانت
  را ضمن ثبت نام و نام خانوادگي خود امضا کند. »لغو شد به وسيله...«

نامه ديگري ثبت  نامه، نام ضمانت فرم ضمانت »الف«و: در صورتي که در جدول 
نامه را با  در فرم ضمانت» ...مورد قبول واقع شد بوسيله «د، صادرکننده قسمت نشده باش

  ذکر ساعت و تاريخ امضاء کند.
» برداري مالحظات بهره«نامه، با توجه به مطالب درج شده در  ز: صادركننده فرم ضمانت

چينگ نامه درآن ثبت کرده است، ضمن هماهنگي با اپراتورديسپا نسخه دوم که دارنده ضمانت
هاي عملياتي كه در فرم برگشت ترتيب اجراي عمليات  اعالم پايان كار، با اجراي كامل برنامه و

  برداري اقدام نمايد. ثبت شده است جهت آماده سازي دستگاه و يا خط براي بهره
برداري شوند، صادرکننده، رديف  ح: وقتي که دستگاه و يا خطوط آماده بهره

خانوادگي و ساعت و تاريخ  را با ذکر نام و نام» وسيلهه ي شد ببردار دستگاه آماده بهره«
  امضا کند.

هاي  نامه صادر شده، نام ضمانت نامه ضمانتفرم   »الف«ط: در صورتي که در جدول 
قبول «نامه مجاز به تكميل رديف  صادر شده ديگري ثبت شده باشد، صادرکننده ضمانت

لغو «بايد رديف  مجاز نيست، بلکه فقط دارندهفرم نبوده و در نتيجه انجام عمليات » شد
  را با ذکر ساعت و تاريخ امضاء کند.» شد به وسيله...

آن را همراه با فرم  »نامه باطل شده ضمانتفرم «ي: صادرکننده بايد پس از تکميل 
صورتي که  در و .ترتيب اجراي عمليات صادر شده و کليه مدارک پيوست بايگاني کند

پرونده حوادث واحد  نامه مربوطه براي هميشه در باشد، فرم ضمانت اي رخداده حادثه
  ايمني شركت بايگاني شود.

ها  هاي ايمني و يا ضامن ك: صادرکننده بايد پس از اجراي کامل عمليات، کليد قفل
  را در محل اوليه خود قرار دهد.

بعد  ل: در صورتي که محل انجام کار، دور از دسترس باشد و صادرکننده به علت
تواند به مطالب ثبت شده به وسيله دارنده  مسافت قادر به بازرسي آن نباشد، مي

مانند انجام کار روي خطوط «نامه اقدام کند  نامه استناد و نسبت به لغو فرم ضمانت ضمانت
  .»هاي دور در مسافت

  نامه هاي ضمانت مقررات عمومي فرم
ل شرايط آن از جانب منوط به قبو نامه ضمانتهاي  صدور فرمـ  ۵۹ماده
  است. )(مجري انجام کار  نامه ضمانت کننده  درخواست
نامه از زمان  صدور تا قبل از ابطال داراي اعتبارند و در  هاي ضمانت فرم ـ ۶۰ ماده

دار کردن محلي که  اندازي و انرژي کس مجاز به انجام عمليات  راه اين فاصله زماني هيچ
  .باشد نمي ادر شده است،نامه در ارتباط با آن ص ضمانت

روي  هيچ کس، به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي مجاز به انجام عمليات برـ  ۶۱ماده
  تواند تغييراتي در آنها به وجود آورد. کننده نيست و نمي انرژي نقاط تضمين جداسازي و بدون 

هاي مشخص شده در فرم درخواست انجام  شامل بخش ۶۱و  ۶۰مواد تبصره: 
  باشد. نمي آزمايش حت اجازه كار وعمليات ت

و بر » کار مجاز«نامه فقط براي کار کامالً مشخصي به نام  هاي ضمانت فرمـ  ۶۲ماده
دستگاه يا خطي که انجام کار بر روي آن مجاز شده «روي دستگاه و يا خط معيني به نام 

 ه نوع و نحوهک» آزمايش مجاز«براي  آزمايش معتبر است و نيز در مورد اجازه کار و» است
نامه غير از آنچه که  دقيقاً در آن ثبت شده است داراي اعتبار بوده و دارنده ضمانت آزمايش

  .در فرم ثبت شده است، مجاز به انجام کار ديگري نيست
هاي صادر شده در نقاط مختلف يك ايستگاه كه هيچ گونه  نامه ضمانتـ  ۶۳ماده

م شوند كه كامالً مستقل بوده و هيچگونه اي تنظي نقطه اشتراكي ندارند بايد بگونه
چنانچه الزم باشد براي انجام كارهاي مختلف برروي چند  .وابستگي به هم نداشته باشند

هاي مختلف چند  ) و يا خطوط براي گروهBayدستگاه يا مدارهاي مختلف در يك بي (
هاي مربوط به  هاي صادره از نظر تامين حفاظت نامه ضمانتصادر شود، بايد  نامه ضمانت

كار مجاز ثبت شده در آنها كامل باشند به طوري كه با لغو يكي از آنها ايمن بودن محيط 
  .كار همچنان به قوت خود باقي بماند

هاي صادر شده داراي نقاط تضمين جداسازي  نامه ضمانتدر صورتي كه ـ  ۶۴ماده
، ساعت و تاريخ نامه تضمانمشتركي باشند، صادركننده بايد شماره كننده  و بدون انرژي

  ثبت نمايد. »الف«صدور فرم و نام دارنده آن را در جدول 
، کارت حفاظت شخصي، نامه ضمانتفرم (فقط يک فرم مجوز کار  ـ ۶۵ماده

) Bay( درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين) در يک زمان و بر روي يک دستگاه يا بي
  .توان صادر کرد يا خط مي
نامه ايستگاه صادر شده باشد، فرم اجازه  فرم اجازه کار يا تضمينچنانچه  ـ ۶۶ماده

انرژي کردن با اين  ي که داراي نقطه مشترک از نظر جداسازي و بدون آزمايش کار و
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ي که نقاط آزمايش گونه توان صادر نمود که هيچ ها باشد را فقط در صورتي مي نامه ضمانت
  .شده باشدمشترک را تحت تأثير قرار بدهد، درخواست ن

نامه فقط ايمني افرادي را که تحت سرپرستي دارنده آن  هاي ضمانت فرمـ  ۶۷ماده
نامه براي  پيوست  ضمانت »ب«کنند و همچنين افرادي را که نام آنها در جدول  کار مي

  کند. ميانجام بازرسي و يا بازديد ثبت شده است، تضمين 
در  نامه ضمانت هايي که فرم  ز محلورود افراد براي بازديد يا بازرسي ا ـ ۶۸ماده

نامه و موافقت صادرکننده آن است و  مورد آنها صادر شده، مستلزم تصويب دارنده ضمانت
  نامه ثبت کند. پيوست ضمانت »ب«صادرکننده بايد پس از تصويب، اسامي آنان را در جدول 

را روي  »ب«نامه، صادرکننده بايد برگه جدول  پس از صدور فرم ضمانتـ  ۶۹ماده
کنندگان در آن  اي که نزد خود دارد پيوست کند تا اسامي بازديدکنندگان و بازرسي نسخه

  .ثبت شود
نامه به عللي نتواند در محيط کار حاضر  در صورتي که دارنده ضمانت ـ۷۰ماده

نامه خود  شود، بايد ابتدا کار را تعطيل و لوازم کار را از محيط خارج و به لغو ضمانت
  د.اقدام کن

شدگي، و  شدگي، اصالح خوردگي، پاک نامه بايد بدون قلم هاي ضمانت فرم ـ۷۱ماده
  .گرفتگي تهيه شود الک

  .مجاز نيست» ايضاً«نامه استفاده از  هاي ضمانت براي تکميل فرم ـ۷۲ماده
موارد ذيل را به کارکنان  نامه بايد قبل از شروع به کار، دارنده ضمانت ـ۷۳ماده

  اطالع دهد:تحت سرپرستي خود 
  .الف: شرح دستگاهي که کار بر روي آن مجاز شده است

  .ب: نوع کار مجازي که بايد انجام شود
  .ج: حدود محيط کار ايمن را مشخص نمايد

  .د: نقاط تضمين شده را تشريح نمايد
  .هاي موقت نصب شده را مشخص نمايد ه: موقعيت قرار گرفتن اتصال زمين

نسبت به هرگونه خطري که متوجه ساير افراد شود،  نامه ضمانتدارنده  ـ۷۴ماده
  .خطر انجام دهد مسئوليت دارد و بايد کار را در شرايطي ايمن و بي

اي که  خواهند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطه افرادي که مي ـ۷۵ماده
  نامه روي آن صادر شده است، شوند، بايد موارد زير را اجرا نمايند: ضمانت

نامه مراجعه و موافقت وي را  نامه نزد دارنده ضمانت اتفاق صادرکننده ضمانت الف: به
  .براي ورود اخذ نمايند

  .نامه را امضاء کنند پيوست فرم ضمانت »ب«ب: جدول 
، بايد آزمايش ج: در صورت صدور فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و

  .را امضا کنند آزمايش فرم درخواست »ب«جدول 
بعد از اينکه بازديد و يا بازرسي پايان پذيرفت، بازديدکننده بايد نزد صادرکننده  د:

  .را که گواهي بر خروج از محيط کار است، امضاء کند »ب«مراجعه و جدول 
نامه صادرشده، بايد نسخه دوم   مجري انجام كار براي ابطال فرم ضمانت ـ۷۶ماده

  .را که نزد صادرکننده است، امضاء نمايد
نامه کامل نشود  فرم ضمانت» ساعت و تاريخ ابطال«در صورتي که رديف  ـ۷۷ادهم

  .صادرکننده مجاز به ابطال فرم صادر شده نيست
در صورتي که براي حفاظت محيط کار الزم باشد از محل ديگري نيز فرم  ـ۷۸ماده

  نامه دريافت شود، صادرکننده بايد موارد زير را اجرا کند: ضمانت
نامه و نام ايستگاه صادرکننده و ساعت و تاريخ صدور و همچنين  ضمانتالف: شماره 

نامه صادر شده  اولين فرم ضمانت »الف«هاي نصب شده را در جدول  ساعت اتصال زمين
  که نزد خود دارد، ثبت کند.

هاي نصب  کامل نشده و اتصال زمين» ساعت و تاريخ لغو«ب: در صورتي که رديف 
  .نامه صادر شده نيست ، صادرکننده مجاز به ابطال فرم ضمانتشده برداشته نشده باشد

  كاربرد كارت عمليات ممنوع
نامه  هاي ضمانت ده (اپراتور) بايد براي هر کدام از فرمـصادرکنن ـ۷۹ماده

شده کارت عمليات ممنوع، متناسب با فرم و يک شماره مشخص روي نقاط  صادر
فرم » شماره کارت«ر رديف تضمين نصب کند و ضروري است شماره کارت، د

  نامه صادر شده ثبت شود. ضمانت
  فرم ترتيب اجراي عمليات

  باشد: مي مقررات فرم ترتيب اجراي عمليات به شرح زير ـ ۸۰ماده
توسط اپراتور  نامه ضمانتالف:  فرم ترتيب اجراي عمليات بايد همزمان با صدور فرم 

  .تكميل و ضميمه گردد

با توجه به نوع كار اجرايي مورد بررسي قرار گيرد و در  ب: كليه مانورهاي ثبت شده
صورت وجود ابهام و يا مغايرتي با اجراي صحيح عمليات، فرم را باطل و به تكميل فرم 

  .ديگري اقدام نمايد
از مدار خارج نمودن) و برگشت (در مدار آوردن) (ج: فرم بايد به دو صورت رفت 

  .تكميل گردد
ترتيب اجراي عمليات بايد با حضور و همراهي مجري  ه: كليه عمليات شرح فرم

  انجام كار صورت پذيرد.
  فرم درخواست و مجوز انجام كار بدون تضمين

مسئوليت حسن انجام كار و رعايت موارد ايمني توسط افراد تحت ـ  ۸۱ماده
طورکامل ه سرپرستي مجري انجام کار و توجيه ايشان در رابطه با مخاطرات محيط كار ب

  .باشد مي هده مجري انجام كاربه ع
 انجام كاربدون تضمين شامل موارد زير کاربرد فرم درخواست و مجوزـ  ۸۲ماده

  باشد:  مي
 ـ روي تجهيزات و مدارات برق دار از قبيل مدارات كنترلي الف: انجام كار بر

گيري  خطوط، خط گرم (هات الين)  نمونه ات الكتريكي، بازديد صعوديتأسيس حفاظتي،
  .و نظاير آنهاها  غن ترانسرو

روي مدارات و تجهيزاتي كه امكان ايجاد شرايط تضمين كامل  ب: انجام كار بر
روي آنها وجود ندارد، از قبيل انجام كار روي تجهيزات سرخط (سكسيونرهاي 
سرخط و ارت، ترانس ولتاژ و نظاير آنها) ايستگاه مبدا و ايستگاه مقابل مرتبط با 

ها و يا باسبار فيدرهاي فشار متوسط  ، انجام كار روي سرکابلخط به طور همزمان
نامه از  فاقد سكسيونر جداكننده نقطه تضمين و يا خطي که امکان دريافت تضمين

جهت ايمن سازي محيط کاربه طور کامل وجود  ايستگاه مقابل و يا مرتبط با خط،
  نداشته باشد.

به نقاط تضمين ندارند از قبيل ج: انجام كار روي مدارات و تجهيزاتي كه نياز 
  .و نظاير آنها  C.B.F1)، تستB.B.P( هاي نقطه به نقطه،  تست حفاظت باسبار تست

  .روي مدارات و تجهيزاتي كه بدون برق ماندن آنها ممكن نباشد د: انجام كار بر
 هاي برقدار شامل كارهاي ساختماني، ه: جهت انجام كارهاي عمومي در محيط

  كي و نظاير آنها ات مكانيتأسيس
برداري و  : تعيين بازه زماني جهت درخواست انجام كار با هماهنگي مسئوالن بهرهو

  .باشد مي ديسپاچينگ مربوطه
تواند عالوه بر تكميل فرم درخواست هماهنگي بدون تضمين،  مي ز: مجري انجام كار

  .در صورت نياز در خواست صدور كارت احتياط نيز نمايد
  OFFـ  Tهاي  هاي مقابل، ايستگاه انجام کار همزمان در ايستگاه در صورت تبصره:

ايستگاه روي خط مورد درخواست را دارند، در  نامه تضمينمرتبط با خط که امکان صدور 
بايد ضمن هماهنگي با  )صورت نياز و درخواست مجري انجام کار، صادرکننده (اپراتور

را دريافت و در رديف مالحظات فرم صادره  نامه تضميناپراتور ديسپاچينگ شماره 
  درخواست هماهنگي انجام کار بدون تضمين صادره ثبت نمايد.

كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي خطرات و ارزيابي شرايط محيط ـ  ۸۳ماده
 مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالي كار كارگاه اقدام نموده و اقدامات كنترلي

  به عمل آورد.
ارفرما (اعم از صاحب کار، پيمانکار) و کليه اشخاص مرتبط با اجراي کـ  ۸۴ماده

دار، مصوب  نامه ايمني کار روي خطوط و تجهيزات برق کار، مکلف به رعايت آيين
هاي مصوب اين شورا و نيز ساير قوانين  نامه شوراي عالي حفاظت فني و ساير آيين

  باشند. جاري کشور مي
، ۸۵تبصره و ضمائم آن به استناد مواد  ۶ماده،  ۸۴، فصل ۲مشتمل بر نامه آييناين 

شوراي عالي ۲۴/۸/۱۳۹۵جمهوري اسالمي ايران درجلسه مورخ  قانون كار ۹۱و  ۸۶
به تصويب وزير تعاون،كار و رفاه  ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تاريخ در حفاظت فني تدوين و

  اجتماعي رسيد.
  تقال نيروي برق مصوبنامه ايمني در عمليات  ان نامه  جايگزين  آيين اين آيين 

  .گردد مي شوراي عالي حفاظت فني  ۲۳/۲/۱۳۹۲
                                 علي ربيعيـ وزير تعاون،کار ورفاه اجتماعي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ  C.B.F : circuit breaker failure 

  بخش ضمائم
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  رويوزارت ن
 .............................................. ياشرکت برق منطقه

 

  
  
 

  

  .ديد را وصل نکنيرنده کارت و ابطال آن، کلکننده قطع شد، تا قبل از تماس با دا اگر قطع        
    ............................................................................................................................................................................  پست

    ..............................................................................................................................................................  شماره کارت 
    .....................................................................................................................................  ا دستگاه نام و کد کليد و ي

    .................................................................................................................................................................  علت صدور 
    ..................................................................................................................................................  محل کار و  نوع کار

    ..........................................................................  عنوان    .....................................................................  دارنده كارت 
   ..........................................................................  امضاء    ........................................................  شركت محل خدمت 

   ..........................................................................  عنوان    ...................................................................  کننده بيتصو
    ...............................................................  عنوان    .........................................................  له يکارت نصب شد به وس

    ..........................................  امضاء    .............................................................  خ يتار   .............................ساعت نصب 
    ..........................................................................  .... ساعت   ..............................................  له يبه وسکارت لغو شد 

    ....................................................................   امضاء  ....................................................................................  خ يتار
    ..........................................................  عنوان    ..........................................  له يوسکارت برداشته شد به

    .......................................  امضاء   .....................................  خ يتار   ........................  ساعت برداشت کارت 
 

 وها  هاي ضميمه بايد متناسب با شرکت و کارتها  ه در کليه فرمعناوين مورد استفاد
  .ساير موسساتي که داراي پست و خطوط انتقال داخلي هستند، تغيير يابد

  
  فهرست ضمائم

  نحوه ابطال ـ شرايط نصب ـ نحوه تکميل ـ ـ کارت احتياط: مشخصات۱ضميمه شماره
نحوه تکميل ـ  ـ صاتصدور کارت احتياط: مشخ تأييديهـ فرم ۲ضميمه شماره

  نحوه لغو
  نحوه ابطال ـ نحوه تکميل ـ کارت حفاظت شخصي: مشخصات ـ۳ضميمه شماره
نحوه  ـ هاي حفاظت شخصي: مشخصات صدور کارت تأييديهفرم ـ ۴ضميمه شماره

  نمونه کاربرد ـ نحوه لغو ـ تکميل
ـ  نحوه لغو ـ نحوه تکميل ـ کارت حفاظت دستگاه: مشخصاتـ  ۵ضميمه شماره 

  مثال کاربرد
  نحوه تكميل ـ نامه: مشخصات فرم درخواست صدور ضمانت ـ ۶ضميمه شماره
  نحوه تکميل و لغو ـ فرم اجازه کار: مشخصات ـ۷ضميمه شماره
  نحوه تکميل و لغو ـ : مشخصاتآزمايش فرم اجازه کار و ـ ۸ضميمه شماره
 ايش: مشخصات ــ فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزم۹ضميمه شماره
  نحوه تکميل و لغو

  نحوه تکميل و لغو ـ ايستگاه: مشخصات نامه تضمينفرم  ـ۱۰ضميمه شماره
  نحوه تکميل ـ  : مشخصاتنامه ضمانتپيوست » ب«فرم جدول  ـ۱۱ضميمه شماره
 ـ فرم درخواست و مجوز انجام كار بدون تضمين: مشخصات ـ۱۲ضميمه شماره

  نحوه تکميل و لغو
  تکميل فرمـ  مشخصاتـ  فرم ترتيب اجراي عمليات ـ۱۳ضميمه شماره
  نحوه تکميل ـ عمليات ممنوع: مشخصاتهاي  كارت ـ۱۴ضميمه شماره
  کارت اجازه کار ـ۱/۱۴ضميمه شماره
  آزمايش کارت اجازه کار وـ ۲/۱۴ضميمه شماره
  ايستگاه نامه تضمينکارت  ـ۳/۱۴ضميمه شماره
  کارت اخطارـ ۱۵ضميمه شماره

   
  نحوه تکميل ـ کارت احتياط: مشخصاتـ ۱ ارهضميمه شم

  نحوه ابطال ـ شرايط نصب ـ 
v :مشخصات  

  کارتي است به رنگ سفيد جدول بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير:
 متر دور ميلي ۵مقوايي است و از باال منگنه شده است و حاشيه آن به عرض  ـ الف

  دور به رنگ قرمز طراحي شده است. ات
  سانتي متر ۱۰و عرض آن  ۲۰ارت طول ک ـ ب
  حروف با رنگ مشکي و قرمز نوشته شود ـ ج
v :نحوه تکميل  

صادرکننده (اپراتور) بعد از قبول صدورکارت احتياط نسبت به تکميل آن طبق 
  روش زير اقدام خواهد کرد:

ارت احتياط نام پست و شماره كارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور ك ـ۱
  .ثبت نمايد »شماره كارت«و  »پست«ب در رديف را به ترتي
شود در  نام و شماره کليد و يا دستگاهي را که کارت احتياط روي آن نصب ميـ ۲
  ثبت نمايد.» نام کليد و يا دستگاه«رديف 
محل «محل و نوع کاري که مجري انجام کار تقاضاي  انجام آن را دارد در رديف  ـ۳

  ثبت کند. » کار و نوع کار
دارنده كارت با «خانوادگي دارنده كارت (مجري انجام کار) را در رديف  ام و نامن ـ۴

  .ثبت و امضاء نمايد» ذكر شركت محل خدمت
» کننده تصويب«کننده (ديسپاچينگ) را در رديف  نام و نام خانوادگي تصويب ـ ۵

   .ثبت کند
کند در  ميصب نام و نام خانوادگي صادرکننده (اپراتور) که کارت احتياط را ن ـ ۶
  .ثبت و امضا نمايد...»  کارت نصب شد به وسيله«رديف 
  .ساعت و تاريخ نصب را در رديف مربوطه ثبت و امضاء نمايد ـ۷
هاي تکميل شده را در نقاط مربوطه نصب کند و  صادرکننده (اپراتور) بايد کارت ـ ۸

از طريق ديسپاچينگ  نشان داده يا )مجري انجام كار(محل نصب آنها را به دارنده كارت 
  .اطالع دهد
v :نحوه ابطال  

هاي نصب  هاي احتياط مربوط به مجري انجام کار را از محل صادرکننده (اپراتور)،کارت ـ۱
» کارت لغو شد به وسيله«جمع آوري كند و نام و نام خانوادگي مجري انجام کار را در رديف، 

لت بعد مسافت حضور نداشته باشد، دريافت کند و در صورتي که به ع ثبت و از وي امضاء
  تواند به پيام ديسپاچينگ استناد و از طرف مجري انجام كار امضاء کند. صادرکننده (اپراتور) مي

 کارت برداشته شد«خانوادگي خود را در رديف  ـ صادرکننده (اپراتور) نام و نام۲
  .با ذكر عنوان، ثبت و امضا کند» به وسيله
، ساعت و تاريخ برداشتن کارت را در رديف مربوطه ثبت و صادرکننده (اپراتور) ـ۳

  .امضاء کند
  

 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

v هاي دستگاه خط کننده شرايط نصب کارت احتياط بر روي نقاط کنترل  
) با ابزار Aفرض کنيد که گروه خط گرم مشغول انجام تعميرات خط برقدار (

اي خط بدون برق شود،  ستند. اگر بر اثر حادثهاستاندارد خط گرم و متناسب با ولتاژ ه
دار شدن مجدد خط  صادرکننده (اپراتور) بايد نسبت به برق دار کردن خط اقدام کند. برق
دار شدن مجدد آن،  براي افراد گروه در حال کار خطرناک است و براي جلوگيري از برق

  .ودش هاي دستگاه و يا خط، کارت احتياط نصب مي کننده روي کنترل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )۱شکل شماره (

  یاطکارت احت
 کلید را وصل نکنید
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احتياط بايد بر   ) احداث شده باشد، کارت۱صورتي که شبکه مطابق شکل ( در ـ۱
  شود: شده نصب  روي نقاط مشخص

شود و  قرار داده مي OFFروي حالت  Bالف: کليد اتصال مجدد (رکلوزر) بريکر 
  .شود روي آن کارت احتياط نصب مي
  شود. کارت احتياط نصب مي Bکر ب: روي دسته کنترل بري

) قرار دارد OPENدر حالتي که در وضعيت باز ( E ج: روي دسته کنترل سکسيونر
  .شود کارت احتياط نصب مي

در صورتي که شبکه به صورت يک و نيم کليدي احداث شده باشد، اگر کار  ـ۲
  شود:صورت بگيرد، کارت احتياط بايد روي نقاط مشخص شده زير نصب  Aبرروي خط 

قرار داده  OFFروي حالت  Dو  Cهاي  الف: کليدهاي اتصال مجدد (رکلوزر) بريکر
  .شود شود و روي هر کدام از آنها کارت احتياط نصب مي مي

شود تا در صورت  کارت احتياط نصب مي Dو  Cهاي  ب: روي دسته کنترل بريکر
  .شود کليد وصل نمي قطع شدن با نصب کارت بر روي آنها تا زمان موافقت دارنده کارت

باشد کارت احتياط بايد روي نقاط معين شده   Bدر صورتي که کار بر روي مدار  ـ۳
  زير نصب شود:

قرار داده  OFFروي حالت  Dو  Eهاي  الف: کليدهاي اتصال مجدد (رکلوزر) بريکر
  .شود شوند و روي هر کدام از آنها کارت احتياط نصب مي مي

شود تا در صورت  کارت احتياط نصب مي E،Dهاي  ب: روي دسته کنترل بريکر
 قطع شدن به علت وجود کارت احتياط تا زمان موافقت دارنده کارت احتياط، اقدام

  .به وصل آنها نشود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )۲شکل شماره (
  

   صدور کارت احتياط: مشخصات تأييديهفرم  ـ۲ضميمه شماره
  نحوه لغو ـ نحوه تکميل ـ

v  :مشخصات  
  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: رنگ سفيد، جدول فرمي است به

  کاغذي است ـ الف
  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v  :نحوه تکميل  

کارت احتياط طبق  تأييديهه: صادرکننده (اپراتور) بايد جهت تکميل و صدور  فرم 
  روش ذيل اقدام نمايد:

نام «م پست و شماره کارت احتياط اختصاص داده شده را به ترتيب در رديف ناـ ۱ 
  .ثبت نمايد »شماره کارت احتياط«و  »پست

و يا کليد، شرح عمليات انجام شده را در هر کننده  نام و شماره دستگاه کنترل ـ۲
  .هاي نصب کارت احتياط در جدول فرم ثبت نمايد رديف به تعداد محل

  .ثبت گردد »مالحظات«در صورت نياز در قسمت تذکرات الزم ـ ۳
عنوان ساعت و تاريخ را  ثبت  با ذکر نام و نام خانوادگي »کننده صادر«در رديف ـ ۴

  .و امضاء نمايد
با ذکر نام و نام خانوادگي دارنده کارت احتياط،  »مورد قبول واقع شد«در رديف ـ  ۵

  .عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد
v  حوه لغو فرم:ن  

  کارت احتياط به روش زير اقدام نمايد: تأييديهصادرکننده بايد جهت لغو فرم 
با ذکر نام و نام خانوادگي دارنده کارت (مجري انجام  »لغو شد بوسيله«رديف  ـ۱

مجري انجام (کار)، عنوان، ساعت، تاريخ را پس از  اعالم اتمام کار توسط دارنده کارت 
   .سپاچينگ را ثبت و امضاء نمايديا اپراتور دي )کار

ذکر نام  کارت احتياط با تأييديهپس از لغو فرم  »مورد قبول واقع شد«رديف  در ـ۲
  .و نام خانوادگي صادرکننده، عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد

   
  

  وزارت نيرو
  .............................................. اي شرکت برق منطقه

  
  صدور کارت احتياط تأييديهرم ف

  
  ....................................................شماره كارت: ...........................................  نام پست:

    

  ات انجام شدهیشرح عمل  دیا کلیکننده و نام و شماره دستگاه کنترل  فیرد

      

      

      

      

      

      

  .................امضاء  ............. تاريخ.............. ساعت...................  عنوان............................ صادركننده .....
  ................. امضاء.............  تاريخ.............  ساعت...................  نوان................ ع مورد قبول واقع شد

  ............... امضاء.............  تاريخ.............  ساعت....................  عنوان......................  هلغو شد به وسيل
  ................ امضاء.............  تاريخ.............  ساعت....................  عنوان................  قبول واقع شد مورد

  
کند،  پراتور) در صورتي که نتواند با دارنده کارت احتياط ارتباط برقرارتذكر: صادرکننده (ا

از زمان بدون برق شدن خط يا » يک ساعت«مجاز خواهد بود بعد از گذشت مدت 
 دستگاه، با هماهنگي مرکز کنترل (ديسپاچينگ)، کارت احتياط دارنده را لغو و نسبت

  .دار نمودن دستگاه و يا خط اقدام کند به برق
  

  نحوه ابطال ـ نحوه تکميل ـ کارت حفاظت شخصي: مشخصات ـ۳ضميمه شماره
v  :مشخصات  

  بندي شده به مشخصات زير: جدول کارتي است قرمز رنگ،
  شود. مي مقوايي است و از باال منگنه ـ الف
  سانتيمتر  ۱۰و عرض آن  ۲۰طول کارت  ـ ب
  حروف بارنگ مشکي نوشته شود. ـ ج
v  :نحوه تکميل  

عد از قبول صدور کارت حفاظت شخصي، بايد نسبت به تکميل آن به شرح اپراتور ب
  زير اقدام نمايد:

شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت شخصي را  ـ۱
  .در قسمت مربوطه ثبت نمايد

نام و شماره «کننده را در رديف  نام و شماره دستگاه مجزاکننده يا بدون انرژي ـ۲
  .ثبت نمايد» يا بدون انرژي کنندهکننده  مجزادستگاه 
محل کار و نام شماره دستگاه يا مداري را که کار بر روي آن مجاز است در رديف  ـ۳

  .ثبت نمايد» نام شماره دستگاه و يا مداري که کار بر روي آن مجاز است«
شرح کاري که بايد انجام «مجاز است انجام شود را در رديف شرح کاري که  ـ۴

  .ثبت نمايد» ودش
در رديف  )مجري انجام کار(مدت زمان تقريبي کار را طبق نظر دارنده کارت  ـ ۵

  .ثبت نمايد» مدت تقريبي انجام کار«
مجري انجام کار) با ذکر سمت، در رديف (خانوادگي دارنده کارت را  نام و نام ـ ۶

   .ثبت و امضاء نمايد» دارنده کارت«
با » کننده تصويب«را در رديف  )ديسپاچينگ( کننده بتصويخانوادگي  نام و نام ـ۷

  .ذکر سمت ثبت نمايد
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هاي ايمني در حضور  از عمليات مربوط به جداسازي، با نصب قفل يا ضامن بعد ـ ۸
خانوادگي (صادرکننده) با  نام و نام» کارت نصب شد بوسيله«مجري انجام کار، و در رديف 
 سازي را ي انجام کار نيز انجام عمليات ايمنو مجر کند مي ذکر سمت را ثبت و امضاء

، سپس کارت حفاظت شخصي به وسيله نخ و يا وسيله عايق کند ميو آنجا را امضاء تأييد 
 شود ديگري که استحکام الزم را داشته باشد، روي نقاط تضمين جداسازي نصب مي

  .به طوري که هم قابل رؤيت باشد و هم به آساني جدا نشود
ام عمليات جداسازي، عمليات مربوط به بدون انرژي کردن و همچنين پس از انج ـ۹

دهد و در رديف  نصب قفل و يا ضامن ايمني را درحضور مجري انجام کار، انجام مي
خانوادگي خود را ثبت و سمت خود را نيز در رديف  نام و نام» کارت نصب شده به وسيله«
و امضاء تأييد  سازي را عمليات ايمن و مجري انجام کار نيز کند ميثبت و امضا » سمت«

هاي حفاظت شخصي به وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري كه  ، سپس كارتکند مي
(اعم از الكتريكي يا کننده  استحكام الزم داشته باشد، روي نقاط تضمين بدون انرژي

  .دشوند،  به طوري كه هم قابل رؤيت باشند و هم به آساني جدا نشون مي مكانيكي) نصب
تاريخ و ساعت نصب «تاريخ و ساعت نصب کارت حفاظت شخصي در رديف  ـ۱۰

  .شود ثبت مي» كارت حفاظت شخصي
v   :نحوه ابطال  

با درخواست ابطال کارت حفاظت شخصي از سوي مجري انجام کار، صادرکننده 
شد بايد از محيط کار بازديد نمايد و در صورتي که نکته مبهمي وجود نداشته با (اپراتور) 

  جهت ابطال، موارد ذيل را اجرا نمايد:
صدور کارت حفاظت شخصي را که  تأييديهاپراتور) نسخه اول فرم (صادرکننده  الف:

توسط مجري انجام کار » لغو شد بوسيله« نزد مجري انجام کار است از وي اخذ و رديف
  .تکميل و نسبت به ابطال آن اقدام کند

حفاظت شخصي مربوطه را برداشته و مجري هاي  اپراتور) کارت( صادرکننده ب:
  .امضاء کند »خانوادگي نام و نام«را با ثبت » کارت لغو شد به وسيله«انجام کار، رديف 

هاي باقيمانده کارت حفاظت  صادرکننده (اپراتور) پس از لغو و تکميل رديف ج:
  .کارت حفاظت شخصي تکميل نمايد تأييديهفرم » قبول شد بوسيله«شخصي، رديف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مشخصات هاي حفاظت شخصي: صدورکارت تأييديهفرم  ـ۴ضميمه شماره        
  نحوه لغو نمونه کاربرد ـ نحوه تکميل ـ

v  :مشخصات  
  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: فرمي است سفيد رنگ، جدول

  کاغذي است. ـ الف
  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v  :نحوه تکميل  
  شماره کارت حفاظت شخصي اختصاص داده شده را در قسمت مربوطه ثبت نمايد. ـ۱
جدا سازي يا بدون ( نام و شماره دستگاه و يا کليد،شرح عمليات انجام شده ـ۲

ت شخصي هاي نصب کارتهاي حفاظ را در هر رديف جدول به تعداد محل )انرژي کردن
   .فرم ثبت نمايد

   .ثبت نمايد »مالحظات«تذکرات الزم را در صورت نياز در قسمت  ـ۳ 
با ذکر نام و نام خانوادگي عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت  »صادرکننده«در رديف  ـ۴

  .و امضاء نمايد
با ذکر نام و نام خانوادگي دارنده کارت (مجري انجام  »دريافت کننده« در رديف ـ ۵

  .، عنوان، ساعت و تاريخ ثبت و امضاء نمايد)کار
v  :نحوه لغو  

صدور کارت حفاظت شخصي را که نزد  تأييديهالف: صادرکننده (اپراتور) نسخه اول فرم 
لغو شد بوسيله با ذکر نام و نام خانوادگي مجري «مجري انجام کار است از وي اخذ و رديف 

  ري انجام کار نسبت به امضاء آن اقدام کند.را ثبت و مج »انجام کار، عنوان، ساعت و تاريخ
با ذکر نام و نام  »قبول شد بوسيله« (اپراتور) پس از لغو، رديفکننده  ب: صادر

  .خانوادگي، عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و نسبت به امضاء آن اقدام کند
   
  

 شماره :                                                         کد :                                                                   

  وزارت نیرو

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

  صدور کارت هاي حفاظت شخصی تأییدیهفرم 
  

 ردیف
نام و شماره دستگاه و یا کلید 
 مجزاکننده ویا بدون انرژي کننده

 انجام شده شرح عملیات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

  ..................... امضاء............................  تاريخ............................  ساعت..........................  عنوان............................  درکنندهصا

  محدوده انجام كار براي مجري مشخص و مورد قبول واقع شد.
  ..................... امضاء............................  تاريخ............................  ساعت..........................  عنوان...................... کننده  دريافت

  ..................... امضاء........... ................ اريخ............................. ت ساعت.........................  عنوان......................  لغو شد بوسيله

  .................... امضاء............................  تاريخ.............................  ساعت.........................  عنوان..................  قبول شد بوسيله

    کد : شماره : 
  وزارت نیرو

  ..............................................ای شرکت برق منطقه

  کارت حفاظت شخصی
  
 

  

   ..............................................................  کننده :: انرژی و یا بدون مجزاکننده دستگاه و شماره نام
  ...................................................................................................................................................................    

    .......................................................مجاز است : آن کار روی انجام که و یا مداری دستگاه و شماره نام
  ...................................................................................................................................................................    

    ...........................................................................................................  شود : بایدانجام که کاری شرح
  ...................................................................................................................................................................    

    ......................................................................................................................  کار: انجام  تقریبی مدت
    ....................................  امضاء    .................................  عنوان    ...............................................  دارنده كارت

    ....................................  امضاء    .................................  عنوان    ..........................................  تصویب کننده
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v  :نمونه کاربرد  
  مثال:

اي اطراف ترانسفورماتور، اتصالي وجود دارد و ه چنانچه در مدار برق پنکه ـ )۱(
اعضاي تيم تعميراتي تصميم دارند که از آن رفع نقص کنند، بايد ترتيبي داده شود تا 
پنکه از منبع انرژي جدا شود و محيط کار تا پايان کار براي مجري انجام کار، ايمن باقي 

  .شود ستفاده ميا» حفاظت شخصي«براي رسيدن به اين منظور از کارت  .بماند
هاي تعميراتي تصميم دارند موتور پمپ روغن ترانسفورماتور را تعمير و يا  گروه ـ )۲(

براي از سرويس خارج کردن موتور پمپ و ايجاد محيط ايمن براي انجام  .بازرسي کنند
  گيرد: کار، عمليات جداسازي به شرح زير صورت مي

حفاظت «د آن قفل، و روي آن کارت کننده موتور پمپ قطع و کلي برق تغذيه ـ الف
اين يک نقطه تضمين الکتريکي است که جزء عمليات جداسازي  .شود نصب مي» شخصي

   .آيد به حساب مي
موتور پمپ داراي دو شير روغن است که يکي ورودي و ديگري خروجي  ـ ب

هر دو بسته و قفل ايمني روي هر دو نصب و روي هر کدام از آنها کارت  .باشد مي
اين دو نقطه تضمين، مکانيکي است که جزء عمليات  .شود نصب مي» حفاظت شخصي«

  .شود جداسازي محسوب مي
کنند و در حالت  موتور پمپ داراي يک شير تخليه روغن است که آن را باز مي ـ ج

اين نيز يک نقطه  .شود نصب مي» حفاظت شخصي«باز قفل ايمني نصب و روي آن کارت 
  شود. مي ه جزو عمليات جداسازيتضمين مکانيکي است ک

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )۳شکل شماره (
   

   نحوه تکميل ـ ـ کارت حفاظت دستگاه: مشخصات ۵ضميمه شماره 
  نحوه لغو ـ مثال کاربرد ـ

v  :مشخصات  
شده طبق نمونه و به  بندي  اي روشن، جدول کارتي است به رنگ مغزپسته

  زير: مشخصات
  شود. مي گنهمقوايي است و از باال منـ  الف
  .سانتيمتر ۱۰وعرض آن ۲۰طول کارت  ـ ب
  حروف بارنگ مشکي نوشته شود. ـ ج
v  :نحوه تکميل  

  نحوه تکميل اين کارت جهت صدور توسط اپراتور به شرح زيرمي باشد:
شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت دستگاه را  ـ۱

  . در قسمت مربوطه ثبت نمايد
اره و نام دستگاهي را که کارت بايد روي آن نصب شود در محل شماره و شم ـ۲

  .ثبت نمايد» دستگاه«
  .ثبت نمايد» علت«علت نصب کارت را در محل  ـ۳
خانوادگي، عنوان، ساعت و تاريخ را   با ذکر نام و نام» درخواست کننده«در رديف  ـ۴

  .ثبت و امضا نمايد
خانوادگي (اپراتور) و عنوان،  با ذکر نام و نام» کارت نصب شد بوسيله«در رديف  ـ ۵

  .ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد
کارت حفاظت دستگاه را به وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري که استحکام الزم  ـ ۶

  .را داشته باشد، به طوري که هم قابل رؤيت باشد و هم به آساني جدا نشود، نصب نمايد

نصب کارت و دستگاه مورد نظر با شرح علت آن، در دفتر  شماره، ساعت و تاريخـ ۷
  .هاي مربوطه ثبت نمايد گزارش روزانه و دفتر ثبت کارت

v  :نحوه لغو  
کننده به اپراتور ارائه  درخواست لغو کارت حفاظت دستگاه بايد از طرف درخواست

  گردد و پس از درخواست، اپراتور بايد به شرح ذيل عمل نمايد:
 کارت لغو شد«کننده لغو کارت را در محل خانوادگي درخواست امالف: نام و ن

  . با ذکر عنوان ثبت نمايد» به درخواست
  .ثبت و امضاء نمايد» ساعت و تاريخ«ب: ساعت و تاريخ لغو کارت را در محل 

با ذکر نام و نام خانوادگي، عنوان، » کارت برداشته شد بوسيله«ج: اپراتور در رديف 
  .ثبت و امضاء نمايد ساعت و تاريخ را

هاي  د: تاريخ، ساعت و علت برداشتن کارت را در دفتر گزارش روزانه و دفتر کارت
  حفاظتي دستگاه ثبت نمايد.

  .ح: کارت برداشته شده را بايگاني نمايد
   
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v  :مثال کاربرد  
  حفظ دستگاه و تجهيزات از آسيب ديدن بيشتر ـ۱

هاي اطراف ترانسفورماتور صداي غيرعادي  شود: ياتاقان يکي از پنکه مي فرض الف:
دارد، در صورتي که پنکه متوقف نشود خسارت بيشتري خواهد ديد و ممکن است به طور 

پنکه از آسيب بيشتر،الزم است پنکه معيوب متوقف و از  ظبراي حف .کلي معيوب شود
ن منظور پنکه بايد از منبع برق جدا و روي براي نيل به اي .اندازي آن خودداري شود راه

  .منبع تغذيه آن کارت حفاظت دستگاه نصب شود
برداري تشخيص داده شود،  در صورتي كه تجهيزي فاقد شرايط الزم جهت بهره ب:

مجري انجام كار ضمن اطالع به اپراتور جهت صدوركارت حفاظت دستگاه و نصب آن 
ع جهت نصب كارت حفاظت دستگاه توسط مجري عدم اطال .توسط اپراتور اقدام نمايد

   .سالمت تجهيزات خواهد بودتأييد  انجام كار، به منزله

   :  شماره :  کد

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

  
  

  
  

   ..............................................................  شماره دستگاه    ..........................................................  دستگاه 
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  پايدار نگه داشتن سرويس برق ـ۲
 کننده د قطعـط کليـت نيروگاه توسـول کيلو ۲۳۰)، باس ۴کل (ـق شـطب

Bus Sectionalizing  در  ۴و  ۳، ۲، ۱شود که ژنراتورهاي  به دو قسمت تقسيم مي
در چنين  .گيرد در قسمت ديگر باس قرار مي ۸و  ۷، ۶، ۵يک قسمت و ژنراتورهاي 

، بريکر خطوط پست نيروگاه به پست ۱شرايطي اگر اپراتور مستقر در پست شماره 
را بدون توجه به تابلو سنکرونايز با باسبار ايستگاه پارالل کند و يا اينکه اپراتور  ۱شماره

را بدون توجه  ۲تور خطوط پست نيروگاه به پست شماره ، دژنک۲مستقر در پست شماره 
به تابلو سنکرونايز با باسبار ايستگاه پارالل کند، باعث خواهد شد که دو قسمت از باسبار 
بدون عمل سنکرونايز پارالل شوند که خود باعث ايجاد حادثه و در نتيجه احتمال قطع 

  .برق سراسري خواهد شد
تباه و آگاهي اپراتورها، روي دسته کنترل بريکرهاي براي جلوگيري از عمليات اش

شود تا اپراتور  ، کارت حفاظت دستگاه  نصب ۲و پست شماره  ۱خطوط در پست شماره 
  .قبل از عمليات، ابتدا به مطالب مندرج در کارت توجه کند

هاي رينگ سراسري براي ممانعت از عمليات اشتباه و بستن بريکرها بدون  در شبکه
رونايزينگ، روي دسته کنترل بريکرهاي خطوط رينگ، کارت حفاظت دستگاه عمل سنک
زماني که اپراتورها براي بستن بريکرها اقدام کنند، ابتدا به مطالب مندرج  .شود نصب مي

در کارت حفاظت دستگاه توجه نموده و سپس با توجه به تابلو سنکرونايز و عمل 
  .گيرد سنکرونايزينگ عمل پارالل صورت مي

هاي رينگ سراسري به منظور جلوگيري از عمليات اشتباه، هنگام بستن  ر شبکهد
بريکرهاي خطوط رينگ که ممکن است باعث خاموشي سراسري برق شود، روي دسته 

شود تا اپراتور در مواقع  کنترل بريکرهاي خطوط رينگ، کارت حفاظت دستگاه نصب مي
ت حفاظت دستگاه و زاويه بار قبل از لزوم براي بستن بريکرها به مطالب مندرج در کار

  .بستن آنها توجه کند
  حفظ دستگاهها و تجهيزات از صدمه ديدن  ـ۳

دو قسمت باسبار را با  Bus Sectionalizing) توجه شود، بريکر ۴به شکل (
   کند مييکديگر پارالل 

ر صورتي که بريکر فوق بدون عمل سنکرونايزينگ بسته شود، دو قسمت باسبار که ه در
کدام چهار ژنراتور به آن متصل است بدون عمل سنکرون پارالل خواهد شد که ممکن است 

هاي ژنراتور و نظاير آنها شود.  هاي ترانسفورماتور، قطب سبب آسيب رسيدن به سيم پيچ
گونه عمليات، روي دسته کنترل بريکر کارت  منظور متوجه ساختن اپراتور و ممانعت از اين به

  شود تا قبل از اقدام به عمليات مندرج در کارت توجه شود. صب ميحفاظت دستگاه ن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

  )۴شکل شماره (
   

  نامه: مشخصات ـ نحوه تكميل ـ فرم درخواست صدور ضمانت ۶ضميمه شماره 
v :مشخصات  

  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: فرمي است به رنگ شکالتي روشن، جدول
  ت.کاغذي اسـ  الف

  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
  حروف با رنگ مشکي نوشته شود.ـ  ج
v :نحوه تكميل  

کننده  نامه به شرح زير بايد به وسيله درخواست فرم درخواست صدور ضمانت
  تکميل شود:

شود در  نام نيروگاه يا ايستگاه يا محلي را که ضمانتنامه از آن محل دريافت ميـ ۱
  .ثبت نمايد» اه/ ايستگاه صادرکنندهنيروگ« رديف

 نامه ضمانت« اي را که برحسب نوع کار مورد نياز است در رديف نامه نوع ضمانتـ ۲
  .ثبت نمايد» مورد درخواست

 کننده، با ذکر عنوان و محل خدمت در رديف خانوادگي درخواست نام و نامـ ۳
  .ثبت شود» کننده درخواست«

نجام کار يا جانشين مجري انجام كار را با ذکر عنوان و خانوادگي مجري ا نام و نامـ ۴
  .ثبت نمايد» کار يا جانشين مجري انجام كار مجري انجام «محل خدمت در رديف 

نام و نام خانوادگي جانشين مجري انجام کار را با ذکر عنوان و محل خدمت در ـ  ۵
  .ثبت نمايد» جانشين مجري انجام كار«صورت درخواست، در رديف 

شود  نام دستگاه و خطوط، با ذکر ولتاژ، کد آن و محلي که کار روي آن انجام ميـ  ۶
ثبت کند تا » شود دستگاه و يا خطوطي که کار روي آن انجام مي «به طور وضوح در سطر 

  .هيچ گونه ابهامي وجود نداشته باشد
شرح « شود را با ذکر دقيق محل کار در سطر مي شرح کامل کاري که انجامـ ۷

  .ثبت نمايد»  کاري که بايد انجام داده شود
 هايي آزمايش ، الزم است شرح کاملآزمايش ـ در صورت نياز به صدور فرم اجازه کار و ۸

 که صورتهايي  آزمايش شرح کامل« گيرد در سطر را که در حين انجام کار صورت مي
  .ثبت نمايد» گيرد مي

جاورت محل کار قرار دارند و و خطوط خطرآفرين را که در مها  نام دستگاهـ ۹
ممکن است باعث وقوع حادثه هنگام اجراي کار شوند و الزم است براي ايجاد فضاي ايمن 

 هاي آنها کارت احتياط نصب شود، در سطر کننده کار از مدار خارج شوند و يا روي کنترل
مدار و خطوط اضافي ديگري که براي ايجاد فضاي ايمن کار، الزم است از ها  دستگاه«

  .ثبت نمايد» هاي آنها کارت احتياط نصب شود کننده خارج و يا روي کنترل
مدت زماني را که قادر است در شرايط اضطراري، دستگاه و يا خط را براي ـ ۱۰

  .ثبت نمايد» توان در مدت... در شرايط اضطراري مي« برداري آماده کند در سطر بهره
  ثبت نمايد.» ساعت و تاريخ شروع کار«در سطر ـ ساعت شروع کار با ذکر روز و تاريخ ۱۱
با ذکر » نامه ساعت لغو ضمانت« نامه در سطر ساعت اتمام کار و لغو ضمانتـ ۱۲

  .تاريخ و روز ثبت نمايد
  با ذکر ساعت و تاريخ، امضاء نمايد.» کننده درخواست« محل امضايـ ۱۳
کننده (مسئول  نامه تکميل شده تحويل دريافت فرم درخواست صدور ضمانتـ ۱۴

برداري) شود و توضيحات الزم در مورد محل، نوع و نحوه انجام کار داده شود و  بهره
برداري محيط کار را بررسي کند تا هيچ  صورتي که نياز باشد، به اتفاق مسئول بهره در

  .نکته مبهمي وجود نداشته باشد
، صحت نامه ضمانتبرداري بعد از دريافت فرم درخواست صدور  مسئول بهرهـ ۱۵

را بررسي و در صورتي كه خروج  تجهيزات و يا كننده  موارد ثبت شده توسط درخواست
  نمايد: مي خطوط  درخواستي مشكلي را ايجاد ننمايد، نسبت به اجراي موارد ذيل  اقدام

خانوادگي و تاريخ و سمت، امضاء  را با ثبت نام و نام» کننده دريافت« رديفـ ۱۵ـ ۱
  .کننده بدهد  ه از فرم را تحويل درخواستنموده و يک نسخ

هاي شروع و خاتمه کار که توسط  مدت زمان انجام کار را با توجه به زمانـ ۱۵ـ ۲
  .ثبت کند» مدت انجام کار« کننده در فرم ثبت شده است محاسبه و در رديف درخواست
مدت نامه و همچنين  مدت زمان انجام عمليات الزم براي صدور فرم ضمانتـ ۱۵ـ ۳

برداري را  زمان مورد لزوم برگشت عمليات به منظور آماده کردن دستگاه يا خط، براي بهره
  .ثبت کند» زمان مورد نياز قطع و وصل« محاسبه و در رديف

هاي محاسبه شده مربوط به انجام کار، به عالوه زمان محاسبه شده  زمانـ ۱۵ـ ۴
  .ثبت شود» مدت قطعجمع «مربوط به انجام عمليات قطع و وصل در رديف 

بايد  کننده خروج دستگاه يا خط از مدار (مرکز کنترل يا ديسپاچينگ مربوطه)  ـ تصويب۱۶
نامه مراتب مورد درخواست، امکان يا عدم امکان خروج  پس از دريافت درخواست صدور ضمانت

دستگاه کننده خروج  تصويب«دستگاه يا خط را بررسي نموده و در صورت امکان خروج، در رديف 
  با ذکر نام و نام خانوادگي، عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد.» و يا خط از مدار

توسط اپراتور امضاء » نهايي خروج دستگاه ياخط ازمدار کننده تصويب«رديف ـ ۱۷
  گردد. مي نامه اقدام شده و نسبت به تکميل مدارک و صدور فرم ضمانت

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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و  آزمايش اجازه كار، اجازه كار و(درخواستي  مهنا ضمانتبعد از صدور فرم ـ ۱۸
 تاريخ و، ...شماره نامه ضمانتبراساس اين درخواست «نسبت به تكميل رديف  نامه) تضمين
  .اقدام نمايد» .. صادر گرديد.ساعت

مواردي پيش بيني شود، الزم است آنها  نامه ضمانتدر صورتي که براي صدور  ـ۱۹
  .ندثبت ک» مالحظات«را در رديف 

   
  وزارت نيرو

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

  
  نامه فرم درخواست صدور ضمانت

   .............................................................نيروگاه / ايستگاه
  .........................................ضمانتنامه مورد درخواست

  ........................................محل خدمت ................................عنوان.......................نندهنام ونام خانوادگي درخواست ک
  ........................................محل خدمت ............................عنوان  ........................نام و نام خانوادگي مجري انجام کار

  ...............................محل خدمت.............................عنوان ........................کار نام و نام خانوادگي جانشين مجري انجام
  ..................................شود (با ذکر محل و كد آنها) دستگاهها و يا خطوطي که کار بر روي آنها انجام داده مي

......................................................................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................دشرح کاري که بايد انجام داده شو

.........................................................................................................................................................................................................  
  ...................................................................................................................شود آزمايشاتي که انجام داده مي شرح کامل
.........................................................................................................................................................................................................  

مدار خارج و يا روي  ها و يا خطوط اضافي ديگري که براي ايجاد فضاي ايمني کار الزم است از  دستگاه
  ...........................................................................................................................کنترلرهاي آنها کارت احتياط نصب شود

  برداري آماده کرد.   بهره ساعت دستگاه و يا خط را براي....................توان در مدت در شرايط اضطراري مي
  ..........................................ساعت  ......................................................روز  ..................................................تاريخ شروع کار

  ..........................................ساعت  .....................................................روز  ..................................................کار خاتمهتاريخ 
  ....................................................تاريخ...........................................ساعت .......................................امضاءدرخواست کننده

  .........................تاريخ.........................ساعت...........................عنوان .........................نام و نام خانوادگي دريافت کننده
  ..................................................................................................................................................................امضاء دريافت کننده

  .............................جمع مدت قطع ..........................زمان موردنياز قطع و وصل  .............................مدت انجام کار
  .............................................................................خروج دستگاه و يا خط از مدار نندهک نام و نام خانوادگي تصويب

  ..............................................................................................امضاء ...........................................تاريخ ............................ساعت
  ..............................................................................مدار کننده نهايي خروج دستگاه و ياخط از نام خانوادگي تصويب نام و

  .........................................امضاء..................................تاريخ.................................ساعت................................................عنوان 
  صادر گرديد........................ساعت.....................در تاريخ ..................نامه شماره براساس اين درخواست،ضمانت

  ...............................................................................................................................................برداري: .............. مالحظات بهره
  
  

  ـ فرم اجازه کار: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو۷ضميمه شماره
v  :مشخصات  

  و به مشخصات زير: بندي شده طبق نمونه فرمي است به رنگ آبي، جدول
  فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است.ـ  الف
  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
  حروف با رنگ مشکي نوشته شود.ـ  ج
v :نحوه تکميل و لغو  
  .نوشته شود نامه ضمانتنام و نام خانوادگي دارنده  »دارنده اجازه کار«ـ در رديف ۱
  شود. نامه در آن صادر مي نام ايستگاهي كه ضمانت »ايستگاه صادر كننده«مت ـ در قس۲
شماره كارت عمليات ممنوع اختصاص  »شماره كارت عمليات ممنوع«در قسمت ـ ۳

اختصاص  نامه ضمانت) فقط يک شماره به هر ۱۲۰(به عنوان مثال:   .داده شده ثبت گردد
  .نصب شودگردد  مي يابد و در محل نقاط تضمين که قفل

 دستگاههايي که  تحت اين اجازه کار از مدار خارج«در فرم اجازه کار در رديف ـ ۴
قرار دارند با ذکر محل  )نقطه تضمين(بين سکسيونرهاي هايي که ما نام دستگاه »شوند. مي
.. وترانس کمکي و نظاير آنها) ذکر .، ترانس شماره۱CT (سكسيونر ها، بريکرها، ها کد آن و

  .اط تضمين نبايستي در اين قسمت يادداشت گرددنق .گردد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CT : Current Transformer: ان يجر فورماتورترانس  

 هايي نام دستگاه »دستگاهها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز شده«ـ در رديف  ۵
شده، مجري تأييد مربوطه، (فرم شکالتي) نامه ضمانتصدور که با توجه به درخواست 

کار انجام دهد با ذکر محل و کد مربوطه در اين قسمت ها  انجام کار مجاز شده که روي آن
   )طبق نقشه تک خطي ديسپاچينگي ايستگاه( .ذکر گردد

با توجه به درخواست صدور  »شرح کار مجازي که بايدانجام شود«در رديف ـ  ۶
  .گردد مي قرار گرفته، در اين قسمت ثبتتأييد  ، شرح کار مجاز موردنامه ضمانت
با توجه به شرح کار مورد درخواست  »نقاط تضمين شده«در رديف مربوط به ـ ۷

که مجري مجاز به کار بر هايي  مجري انجام کار، اولين سکسيونر جداکننده بعد از دستگاه
  جداسازي در نظر گرفته شود.  روي آنها شده، به عنوان نقطه تضمين

و  ۴هاي  با رعايت مادهكننده  جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي
   .ذكر گردد ۷و  ۶و  ۵

  به عنوان مثال:
طبق كد ديسپاچينگي درج شده در نقشه ( kL  ۶۰۹۳سكسيونر سرخط به شماره 

كارت عمليات ممنوع  نده،کن تك خطي) هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل
  .باشد مي مربوطه نصب

و  »بررسي شد بوسيله«و   »تهيه شد بوسيله« مربوط به:هاي  در قسمتـ  ۸
  .نام و نام خانوادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شود »تضمين شد بوسيله«

  ـ جدول الف:۹
طه مربو نامه ضمانتباتوجه به  »كننده نام ايستگاه صادر«ربوط به در قسمت مـ 

   .ذكر گرددكننده  باالترين سطح ولتاژ به عالوه نام ايستگاه صادر
   .مربوطه ذکر گردد نامه ضمانت، نوع »نامه ضمانتنوع «ـ در قسمت مربوط به 

  : شماره مربوط به فرمت زير نوشته شود: »نامه ضمانتشماره «در قسمت مربوط به ـ 
  .ايستگاه / سال ذكر گردد سال/كد ديسپاچينگي صادر شده در نامه ضمانتشماره 

  )۰۳/۴۰۴۵/۹۳(به عنوان مثال 
 نامه ضمانتنام ونام خانوادگي دارنده  »نامه ضمانتنام دارنده «در قسمت مربوط به ـ 

  .مربوطه ذكر گردد
 کننده  نام ونام خانوادگي صادر »نامه کننده ضمانت نام صادر«ـ در قسمت مربوط به 

  .مربوطه ذكر گردد نامه ضمانت
هاي  نامه ضمانتساعت و تاريخ صدور  »ساعت و تاريخ صدور«ر قسمت مربوط به دـ 

  گردد: مي نوشته در جدول الف، به فرمت ذيل يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۰۸:۰۰به عنوان مثال (روز / ماه / سال ـ  دقيقه: ساعتـ  
 هاي نامه ضمانتساعت و تاريخ ابطال  »ساعت و تاريخ ابطال«ـ در قست مربوط به  

  كند: مي نوشته در جدول الف را به فرمت زير يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۱۶:۰۰روز / ماه / سال (به عنوان مثال ـ  دقيقه: ساعتـ  
هاي  زمان وصل و قطع اتصال زمين »اتصال زمين«ـ در قسمت مربوط به  

 گردد دون انرژي كردن (دائم و موقت) بصورت دقيقه: ساعت، يادداشت ميـمربوط به ب
  ,۰۸:۳۰طور مثال  به

كه عالوه بر هشدارها و اطالعاتي  »نامه تذكر به دارنده ضمانت«ـ در قسمت مربوط به ۱۰
درخصوص مسائل ايمني محيط كار قرار گيرد،  نامه ضمانتالزم است در اختيار دارنده  

هاي موقتي كه بمنظور بدون انرژي كردن در محل نقاط  بايستي تعداد و محل نصب ارت
  .گيرد نيز تذكر داده شود مي داسازي مورد استفاده قرارتضمين ج
توسط دارنده  »شود مي هاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«ـ در رديف ۱۱
  .گردد مي  باذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاء نامه ضمانت

مرتبط با محيط  LVDC و LVAC آيا نياز به وصل كليدهاي«ـ در رديف ۱۲
نامه جهت كار  نامه در شرايط صدور ضمانت توسط  دارنده ضمانت »باشد انجام كار مي

 LVDCو  LVACگروههاي اجرايي داخل ايستگاه، وصل بودن كليدهاي تغذيه 
باشد با ذكر كلمه بلي يا خير  مرتبط با محيط كار كه مورد نياز مجري انجام كار مي

  تكميل گردد.
با  نامه ضمانتتوسط دارنده  »هعمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيل«ـ رديف ۱۳

   .گردد مي ساعت  و تاريخ ثبت، ذكر نام و نام خانوادگي، امضاء
با ذکر  نامه ضمانتفرم كننده  توسط اپراتور تضمين »صادر شد بوسيله«ـ رديف ۱۴

  .گردد مي نام و نام خانوادگي امضاء شده و ساعت و تاريخ ثبت
 نامه توسط دارنده ضمانت »اند برداشته شده هاي اتصال زمين موقت آيا كابل«ـ رديف ۱۵

  .گردد مي با ذكر كلمه بلي يا خير، تعداد، تکميل و امضاء
، نامه با ذكر نام و نام خانوادگي توسط دارنده فرم ضمانت »لغو شد بوسيله«ـ رديف ۱۶

  .گردد مي امضاء و ساعت، تاريخ ثبت

  شماره:
 تاريخ:
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فرم  الفکه در جدول  در صورتي »مورد قبول واقع شد بوسيله«ـ مربوط به ۱۷ 
مورد قبول واقع « نامه ديگري ثبت نشده باشد، صادرکننده قسمت نامه، نام ضمانت ضمانت

  .نامه راباذکرنام و نام خانوادگي و ساعت و تاريخ امضاء کند در فرم ضمانت» ....شد بوسيله
دم موارد مورد نياز مثل ذكر داليل ع »برداري مالحظات بهره«در رديف مربوطه ـ ۱۸

  ... يادداشت شود.برداري و امكان بهره
زمان بسته شدن آخرين  »برداري شد دستگاه آماده بهره« در رديفکننده  صادرـ ۱۹

گردد، در قسمت  مي که با انجام آن، دستگاه آماده برقدارشدن » بي« سکسيونر مدار يا
  .و تاريخ  ثبت  و امضا نمايد »ساعت«مربوط به 

   
  وزارت نيرو

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

  فرم اجازه کار
  ..............................شماره کارت عمليات ممنوع.................................ايستگاه صادرکننده ........................دارنده اجازه کار

  .....................................................................آنها شوند با ذکر محل و کد خارج مي هايي که تحت اين اجازه کار از مدار دستگاه
....................................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................آنها هايي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد دستگاه
....................................................................................................................................................................................................................  

  شرح کار مجازي که بايد انجام شود
....................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................  
  نقاط تضمين شده

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................شده به وسيله تضمين..............................بررسي شده به وسيله ....................................تهيه شده به وسيله

  (به پشت صفحه توجه شود) 
  

  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت - جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاريخ صدور

            ساعت و تاريخ ابطال

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    
        

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

  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل
  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد

  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به
  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله

  كننده است مراجعه شود. اي كه نزد صادر نامه به نسخه ي لغو ضمانتبرا
  نامه نسخه اول مربوط به دارنده ضمانت

  
  (نسخه اول)

  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  فرم اجازه کار

  ..............................شماره کارت عمليات ممنوع.................................ندهايستگاه صادرکن ........................دارنده اجازه کار
  :آنها شوند با ذکر محل و کد هايي که تحت اين اجازه کار از مدار خارج مي دستگاه

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

  .............................................................................آنها هايي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد دستگاه
....................................................................................................................................................................................................................  

  شرح کار مجازي که بايد انجام شود
....................................................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................................................  
  نقاط تضمين شده

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................شده به وسيله تضمين..............................بررسي شده به وسيله ....................................تهيه شده به وسيله
  وجه شود) (به پشت صفحه ت

  

  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت - جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاريخ صدور

            ساعت و تاريخ ابطال

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  صلو  قطع  وصل

                    

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل

  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد
  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله
  اند..........................چه تعداد....................... امضاء........................................ هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .....................................................شد به وسيله لغو
  .........................تاريخ ..........................ساعت................................امضاء ...........................................وسيله شد به موردقبول واقع

  ...................................................برداري....................................................................................................................... ظات بهرهمالح
  ........................تاريخ ....................ساعت..............................امضاء ...................................وسيله شد به برداري دستگاه آماده بهره

  نامه نسخه دوم مربوط به صادركننده ضمانت
  )دوم(نسخه 

  شماره:
 تاريخ:

  شماره:
 تاريخ:
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  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  فرم اجازه کار

  ................................................................................................................................................................................نقاط تضمين شده:
....................................................................................................................................................................................................................  

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

....................................................................................................................................................................................................................  
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  ........................................................................................................................................................................تضمين شده به وسيله:

  
  پشت صفحه

  
  : مشخصات ـ نحوه تکميل و لغوآزمايش و ـ فرم اجازه کار ۸ضميمه شماره 

v  :مشخصات  
  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: فرمي است به رنگ زرد روشن، جدول

  فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است.ـ  الف
  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
  حروف با رنگ مشکي نوشته شود.ـ  ج
v ميل و لغو:نحوه تک  
 نامه ضمانتنام ونام خانوادگي دارنده  »آزمايش دارنده اجازه کار و«ـ در قسمت ۱

  .نوشته شود
در آن  آزمايش نام ايستگاهي كه اجازه کار و »كننده ايستگاه صادر«در قسمت ـ ۲

  .شود مي صادر
شماره كارت عمليات ممنوع اختصاص  »شماره كارت عمليات ممنوع«در قسمت ـ ۳

اختصاص  نامه ضمانت) فقط يک شماره به هر ۲۰۰(به عنوان مثال:   .شده ثبت گرددداده 
  .يابد و در محل نقاط تضمين که قفل ميگردد نصب شود

 دستگاههايي که  تحت اين اجازه کار و آزمايش«در رديف  ـ در فرم اجازه کار و آزمايش۴
  )نقطه تضمين(نرهاي که ما بين سکسيوهايي  نام دستگاه ».شوند مي از سرويس خارج

، ترانس CT (سكسيونرها، دژنكتورها،ها  آن کد بايستي با ذکرمحل و قرار دارند مي

شماره... و ترانس کمکي و نظاير آنها) ذکر گردد. نقاط تضمين نبايستي در اين قسمت 
  ثبت  گردد.

  »ها و يا خطوطي که انجام کار و آزمايش روي آنها مجاز شده دستگاه«ـ در قسمت  ۵
شده،  نامه مربوطه (فرم شکالتي) تأييد هايي که با توجه به درخواست صدور ضمانت دستگاه نام

ها کار و آزمايش انجام دهد با ذکر محل و کد مربوطه  انجام کار مجاز شده که روي آنمجري 
   )طبق نقشه تک خطي ديسپاچينگي ايستگاه( .در اين قسمت ذکر گردد

 »ات مجازي...آزمايش و شرح کار مجاز...«هاي  در قسمت مايشآز ـ در فرم اجازه کار و ۶
 اتآزمايش نام شرح کار مجاز و همچنين نامه تأييدشده، با توجه به درخواست صدور ضمانت

  .گردد مي قرار گرفته در اين قسمت تکميلتأييد  مجاز مورد
ت با توجه به شرح کار مورد درخواس »نقاط تضمين شده«در رديف مربوط به ـ ۷

که مجري مجاز به کار بر هايي  مجري انجام کار، اولين سکسيونر جداکننده بعد از دستگاه
  روي آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازي در نظر گرفته شود. 

و  ۴هاي  با رعايت مادهكننده  جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي
   .ذكر گردد ۷و  ۶و  ۵

  به عنوان مثال:
طبق كد ديسپاچينگي درج شده در نقشه ( kL  ۶۰۹۳سيونر سرخط به شماره سك

كارت عمليات ممنوع  کننده، تك خطي) هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل
  .باشد مي مربوطه نصب

 و »بررسي شد بوسيله«و  »تهيه شد بوسيله«هاي مربوط به:  ـ در قسمت ۸
  .ادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شودنام و نام خانو »تضمين شد بوسيله«

  ـ جدول الف:۹
مربوطه  نامه ضمانتباتوجه به  »كننده نام ايستگاه صادر«ـ در قسمت مربوط به 

   .ذكر گرددكننده  باالترين سطح ولتاژ به عالوه نام ايستگاه صادر
اجازه كار، اجازه (مربوطه  نامه ضمانتنوع  »نامه ضمانتنوع «ـ در قسمت مربوط به 

  ايستگاهي) ذکر گردد.  نامه تضمين، آزمايش كار و
 نامه ضمانتشماره ثبت شده مربوط به  »نامه ضمانتشماره «ـ در قسمت مربوط به 

  مربوطه به فرمت زير نوشته شود: 
  .صادر شده درسال / كد ديسپاچينگي ايستگاه / سال ذكر گردد نامه ضمانتشماره 

  )۰۳/۴۰۴۵/۹۳(به عنوان مثال 
 نامه نام ونام خانوادگي دارنده ضمانت »نامه نام دارنده ضمانت«مت مربوط به ـ در قس 

  .مربوطه ذكر گردد
 کننده  نام ونام خانوادگي صادر »نامه ضمانت کننده  نام صادر«در قسمت مربوط به ـ  
  .مربوطه ذكر گردد نامه ضمانت
 هاي نامه انتساعت و تاريخ صدور ضم »ساعت و تاريخ صدور«ـ در قسمت مربوط به  

  .گردد مي نوشته در جدول الف، به فرمت ذيل يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۰۸:۰۰به عنوان مثال (روز / ماه / سال ـ  دقيقه: ساعتـ  
هاي  نامه ضمانتساعت و تاريخ ابطال  »ساعت و تاريخ ابطال«در قست مربوط به ـ  

  .كند مي نوشته در جدول الف را به فرمت زير يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۱۶:۰۰به عنوان مثال (روز / ماه / سال ـ  قه: ساعتدقيـ  
هاي مربوط  زمان وصل و قطع اتصال زمين »اتصال زمين«ـ در قسمت مربوط به  

   ۰۸:۳۰گردد، به طور مثال  مي بدون انرژي كردن بصورت دقيقه: ساعت، يادداشت به
نصب شده شامل  کننده هاي بدون انرژي اين قسمت شامل كليه اتصال زمينـ  

  .باشد مي هاي دائم و موقت اتصال زمين
عالوه بر هشدارها و  »نامه ضمانتتذكر به دارنده «ـ در قسمت مربوط به ۱۰

درخصوص مسائل ايمني محيط كار  نامه ضمانتاطالعاتي كه الزم است در اختيار دارنده 
انرژي كردن در  هاي موقتي كه بمنظور بدون قرار گيرد بايستي تعداد و محل نصب ارت

  .گيرد نيز تذكر داده شود مي محل نقاط تضمين جداسازي مورد استفاده قرار
توسط دارنده  »شود مي هاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«در رديف ـ ۱۱
  .گردد مي  با ذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاء نامه ضمانت

مرتبط با محيط انجام  LVDCو LVACآيا نياز به وصل كليدهاي «ـ در رديف ۱۲
هاي  نامه جهت كار گروه نامه در شرايط صدور ضمانت توسط دارنده  ضمانت »باشد كار مي

مرتبط با محيط  LVDCو  LVACاجرايي داخل ايستگاه، وصل بودن كليدهاي تغذيه 
  باشد با ذكر كلمه بلي يا خير تكميل گردد. كار كه مورد نياز مجري انجام كار مي

با  نامه ضمانتتوسط دارنده  »ليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيلهعم«رديف ـ ۱۳
   .گردد مي ذكر نام و نام خانوادگي، امضاء، ساعت و تاريخ ثبت

با ذکر  نامه ضمانتفرم كننده  توسط اپراتور تضمين »صادر شد بوسيله«رديف ـ ۱۴
  .گردد مي نام و نام خانوادگي امضاء شده و ساعت و تاريخ ثبت

 نامه توسط دارنده ضمانت »اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل«ف ـ ردي۱۵
  گردد. با ذكر كلمه بلي يا خير، تعداد، تکميل و امضاء مي
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 نامه با ذكر نام و نام خانوادگي، توسط دارنده فرم ضمانت »لغو شد بوسيله«ـ رديف ۱۶
   .گردد مي امضاء و ساعت، تاريخ ثبت

فرم  الفدر صورتي که در جدول  »د قبول واقع شد بوسيلهمور«مربوط به ـ ۱۷
مورد قبول واقع « نامه ديگري ثبت نشده باشد، صادرکننده قسمت نام ضمانت نامه، ضمانت

  نامه را با ذکر نام و نام خانوادگي و ساعت و تاريخ امضاء کند. در فرم ضمانت» شد بوسيله....
موارد مورد نياز مثل ذكر داليل عدم  »يبردار مالحظات بهره«در رديف مربوطه ـ ۱۸

  ... يادداشت شود.برداري و امكان بهره
زمان بسته شدن آخرين  »برداري شد دستگاه آماده بهره« در رديفکننده  صادرـ ۱۹

گردد، در قسمت  مي را که با انجام آن، دستگاه آماده برقدار شدن» بي« سکسيونر مدار يا
  .و امضا نمايد و تاريخ  ثبت  »ساعت«مربوط به 

  
  وزارت نيرو

  اي.............................................. شرکت برق منطقه
  
  و آزمايش فرم اجازه کار

  .........................شماره کارت عمليات ممنوع................................ايستگاه صادرکننده ........................آزمايش و دارنده اجازه کار
  :آنها شوند با ذکر محل و کد از مدار خارج مي و آزمايش هايي که تحت اين اجازه کار دستگاه

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  .................................................: .......آنها روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد و آزمايش هايي که انجام کار دستگاه

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

  شود. و شرح آزمايشاتي كه انجام مي شرح کار مجازي که بايد انجام شود
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  

  نقاط تضمين شده
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  

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

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

 .......................شده به وسيله تضمين..............................بررسي شده به وسيله ....................................تهيه شده به وسيله
  (به پشت صفحه توجه شود) 

  
  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت ـ جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده
            هنامنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت
            نامهنام دارنده ضمانت

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

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
                    

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل

  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  صل كليدآيا نياز به و
  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله
  اي كه نزد صادركننده است مراجعه شود. نامه به نسخه براي لغو ضمانت

  نامه به دارنده ضمانتنسخه اول مربوط 
  )اول(نسخه 

  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  و آزمايش فرم اجازه کار

  .........................شماره کارت عمليات ممنوع................................ايستگاه صادرکننده ........................آزمايش و دارنده اجازه کار
  :آنها شوند با ذکر محل و کد از مدار خارج مي و آزمايش هايي که تحت اين اجازه کار دستگاه

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  :آنها روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد و آزمايش هايي که انجام کار دستگاه

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  شود. و شرح آزمايشاتي كه انجام مي شرح کار مجازي که بايد انجام شود

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ضمين شدهنقاط ت

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................شده به وسيله تضمين..............................بررسي شده به وسيله ....................................تهيه شده به وسيله

  (به پشت صفحه توجه شود) 
  

  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت ـ جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده

            امهننوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاريخ صدور

            ساعت و تاريخ ابطال

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل
  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  به وصل كليد آيا نياز

  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به
  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله

  عداد....................... امضاء........................................اند..........................چه ت هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل
  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .....................................................شد به وسيله لغو

  .........................تاريخ ..........................ساعت................................امضاء ...........................................وسيله شد به ول واقعموردقب
  ...............................................................................................برداري........................................................................... مالحظات بهره
  ........................تاريخ ....................ساعت..............................امضاء ...................................وسيله شد به برداري دستگاه آماده بهره

  نامه نسخه دوم مربوط به صادركننده ضمانت
  )دوم(نسخه 

  شماره:
 تاريخ:

  شماره:
 اريخ:ت
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  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  و آزمايش فرم اجازه کار

  ................................................................................................................................................................................نقاط تضمين شده:
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................................................................  
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....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

  ........................................................................................................................................................................تضمين شده به وسيله:
  

  پشت صفحه

  
ـ فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار ۹ضميمه شماره   

  وآزمايش: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو
v  :مشخصات  

  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: فرمي است به رنگ زرد روشن، جدول
  فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است.ـ  الف
  است. A4و عرض فرم به اندازه کاغذ طول ـ  ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شودـ  ج
v  :نحوه تکميل و لغو  
 »آزمايش دارنده اجازه كار و«نام و نام خانوادگي (مجري انجام کار) در رديف ـ ۱

  گردد. مي ثبت
  »شماره اجازه كار و آزمايش«صادرشده در رديف   آزمايش شماره اجازه كار وـ ۲

  ثبت گردد.
 تاريخ صدور اجازه كار و«صادرشده در رديف  آزمايش تاريخ صدور اجازه كار وـ ۳
  ثبت گردد. »آزمايش
و يا برگشت شرايط  آزمايش ـ انجام عملياتي كه جهت فراهم نمودن شرايط براي اجراي۴

  گردد. ثبت مي »آزمايش خطاب به صادركننده اجازه كار و«به حالت تضمين شده، در رديف 
اتي كه در فرم درخواست آزمايش و چگونگي انجام آن براساس آزمايش شرحـ  ۵
منظور از «درخواست شده و مورد تائيد قرار گرفته است در رديف نامه،  ضمانتصدور 

  گردد. مي ثبت »انجام عمليات فوق
(مجري  آزمايش توسط دارنده اجازه كار و  آزمايش امضاي دارنده اجازه كار وـ  ۶

  ر ساعت و تاريخ تكميل گردد.با ذک )انجام کار
  گردد.  توسط اپراتور و ثبت ساعت و تاريخ انجام مي »امضاء صادركننده«ـ امضاي رديف ۷

و  آزمايش نام و نام خانوادگي و امضاء سرپرستان و بازديدکنندگاني که از فرايندـ  ۸
نام نام و «هاي  هاي جدول در قسمت اند، در ستون برگشت به حالت تضمين مطلع شده

  گردد. مي ثبت »آزمايش و  امضاء اتمام آزمايش خانوادگي، امضاء شروع
نام و  »)آزمايش لغو شد بوسيله (دارنده اجازه کار و«در نسخه دوم فرم در رديف ـ ۹

  گردد. مي نام خانوادگي مجري انجام کار با ذکر ساعت و تاريخ ثبت و امضاء
با  »مورد قبول واقع شد بوسيله«در رديف  ـ نام و نام خانوادگي صادرکننده (اپراتور)۱۰

  گردد. مي ذکر ساعت و تاريخ  ثبت و امضاء
   

  وزارت نيرو
    اي.............................................. شرکت برق منطقه

  آزمايش فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
      

  .............................................................................................دارنده اجازه کار وآزمايش:
  ...........................................................................................شماره اجازه کار وآزمايش:

  ...............................................................................تاريخ صدور اجازه کار وآزمايش:
  .......................شرح عمليات):ار وآزمايش (کننده اجازه ک خطاب به صادر

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

..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  
  .................................................انجام عمليات فوق (شرح آزمايش): منظور از

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

..................................................................................................................................................  
  ............................................................................امضاء دارنده اجازه کار وآزمايش:

  ............................................................................تاريخ: .......................................ساعت:
  شد. کننده انجام عمليات: عمليات ذکر شده در باال انجام به درخواست

  ............................................................................................................امضاء صادر کننده:
  ..................................................................تاريخ صدور:..........................ساعت صدور:

  
  نسخه اول

  
  وزارت نيرو

    اي.............................................. شرکت برق منطقه
  آزمايش فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و

  
  

  .............................................................................................ار وآزمايش:دارنده اجازه ک
  ...........................................................................................شماره اجازه کار وآزمايش:

  ...............................................................................تاريخ صدور اجازه کار وآزمايش:
  .......................شرح عمليات):کننده اجازه کار وآزمايش ( خطاب به صادر

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

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

  .................................................زمايش):انجام عمليات فوق (شرح آ منظور از
..................................................................................................................................................  

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

  ............................................................................جازه کار وآزمايش:امضاء دارنده ا
  ............................................................................تاريخ: .......................................ساعت:

  شد. يات ذکر شده در باال انجامکننده انجام عمليات: عمل به درخواست
  ............................................................................................................امضاء صادر کننده:

    ..................................................................تاريخ صدور:..........................ساعت صدور:
  ................................تاريخ .........................ساعت.....................................امضاء .................................)آزمايش لغو شد به وسيله (دارنده اجازه کار و

  ................................اريخت .........................ساعت.....................................امضاء ..................................................مورد قبول واقع شد به وسيله (اپراتور)
    ............................................................................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره

  نسخه دوم

 که از فرايند يسرپرستان و بازديدکنندگان يجدول اسام
  و برگشت به حالت تضمين مطلع شده اند. آزمايش

 نام و
  يخانوادگ نام

 امضاء شروع
  آزمايش

 امضاء اتمام
  آزمايش

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 که از فرايند يسرپرستان و بازديدکنندگان يجدول اسام
  و برگشت به حالت تضمين مطلع شده اند. آزمايش
 نام و

  يخانوادگ نام
 امضاء شروع
  آزمايش

 امضاء اتمام
  آزمايش

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  شماره:
 تاريخ:
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  نامه ايستگاه: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو ـ فرم تضمين۱۰ضميمه شماره 
v :مشخصات  

  نه و به مشخصات زير:بندي شده طبق نمو فرمي است به رنگ سفيد، جدول
  فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است.ـ  الف
  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شودـ  ج
v :نحوه تکميل و لغو  
  .نوشته شود نامه ضمانتنام دارنده  »ايستگاه نامه تضميندارنده «در قسمت ـ ۱
نامه در آن  تـگاهي كه ضمانـنام ايست »دهـكنن ادرـتگاه صـايس«ت ــ در قسم۲

  شود. صادر مي
شماره كارت عمليات ممنوع اختصاص  »شماره كارت عمليات ممنوع«در قسمت ـ ۳

اختصاص  نامه ضمانت) فقط يک شماره به هر ۵۰(به عنوان مثال:داده شده ثبت گردد. 
  .صب شودگردد ن مي يابد و در محل نقاط تضمين که قفل

ها و يا خطوطي که تحت اين  دستگاه«نامه ايستگاه در رديف  ـ در فرم تضمين۴
از سكسيونرهاي  نقاط  »شوند با ذکر محل و کد آنها نامه از مدارخارج مي تضمين

 كتور،ـها، دژنرـيونـبايستي نام خط، سكس يـعد (به سمت خط يا...) مـه بـين بـتضم
۱ CVT ،LA محل و کد آنها  نوشته شود. ضمناً نقاط تضمين در  و نظاير آنها با ذکر

  اين رديف ثبت نشود.
دستگاهها و يا خطوطي که انجام کار «ايستگاه در رديف  نامه تضميندر فرم ـ  ۵

كه مجري انجام كار هايي  خط يا دستگاه »روي آنها مجازشده است با ذکر محل و کد آنها
جام كار بر روي آنها شده، با ذكر كد مجاز  به ان نامه ضمانتطبق درخواست صدور 

  .نوشته شود )طبق نقشه تك خطي(ديسپاچينگي 
ايستگاه جهت کار روي خطوط و يا پست مقابل فقط  نامه تضميندرصورت صدور ـ  

  .شماره خط مذكور با ذكر كد ديسپاچينگي نوشته شود
شماره بايستي عالوه بر  مي »انجام شود شرح کارمجازي که بايد«ـ در رديف  ۶

خط مذكور، كار مورد درخواست مجري انجام کار بر روي تجهيزات كه مورد تائيد 
در فرم درخواست صدور  »شرح كاري بايد انجام شود«قرار گرفته (طبق رديف 

  نامه) نيز قيد گردد. ضمانت
نامه جهت پست مقابل، صرفاً شماره خط (طبق  مينــ در صورت صدور تض 

ر نقشه تك خطي ايستگاه) نوشته شود. (به عنوان كد ديسپاچينگي درج شده د
  )۶۰۸KLمثال: 
با توجه به شرح کار مورد درخواست  »نقاط تضمين شده«ـ در رديف مربوط به ۷

که مجري مجاز به کار هايي  مجري انجام کار،  اولين سکسيونر جداکننده بعد از دستگاه
  گرفته شود.  بر روي آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازي در نظر

و  ۴هاي  با رعايت مادهكننده  جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي
  .ذكر گردد ۷و  ۶و  ۵

  به عنوان مثال: 
طبق كد ديسپاچينگي درج شده در نقشه (kL  ۶۰۹۳سكسيونر سرخط به شماره 

ممنوع  كارت عمليات کننده، تك خطي) هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل
  .باشد مي مربوطه نصب

با توجه به شرح کار مورد درخواست مجري انجام کار،  اولين سکسيونر جداکننده ـ  
که مجري مجاز به کار بر روي آنها شده، به عنوان هايي  بعد از دستگاهکننده  و بدون انرژي

  نقطه تضمين جداسازي و بدون انرژي در نظر گرفته شود. 
 و »بررسي شد بوسيله«و  »تهيه شد بوسيله«وط به: هاي مرب ـ در قسمت ۸

  نام و نام خانوادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شود. »تضمين شد بوسيله«
  ـ جدول الف:۹
مربوطه  نامه ضمانت: با توجه به »كننده نام ايستگاه صادر«در قسمت مربوط به ـ  

   .ددذكر گركننده  باالترين سطح ولتاژ به عالوه نام ايستگاه صادر
اجازه كار، اجازه (مربوطه  نامه ضمانتنوع  :»نامه ضمانتنوع «در قسمت مربوط به ـ  
  ايستگاهي) ذکر گردد.  نامه تضمين، آزمايش كار و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CVT: Capacitor Voltage Transformer: يترانس ولتاژ خازن  

 نامه ضمانت، شماره ثبت شده مربوط به »نامه ضمانتشماره «مت مربوط به در قسـ  
  مربوطه به فرمت زير نوشته شود: 

  .صادر شده درسال / كد ديسپاچينگي ايستگاه / سال ذكر گردد نامه ضمانتشماره  
  )۰۳/۴۰۴۵/۹۳(به عنوان مثال  
 نامه وادگي دارنده ضمانتنام خان نام و ،»نامه نام دارنده ضمانت«ـ در قسمت مربوط به  

  .مربوطه ذكر گردد
 کننده  نام ونام خانوادگي صادر »نامه ضمانت کننده  نام صادر«ـ در قسمت مربوط به  
  .مربوطه ذكر گردد نامه ضمانت
 هاي نامه ، ساعت و تاريخ صدور ضمانت»ساعت و تاريخ صدور«ـ در قسمت مربوط به  

  .گردد مي داشتنوشته در جدول الف، به فرمت ذيل ياد
  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۰۸:۰۰به عنوان مثال (روز / ماه / سال ـ  دقيقه: ساعت

 هاي نامه ، ساعت و تاريخ ابطال ضمانت»ساعت و تاريخ ابطال«ت مربوط به مـ در قس 
  كند. مي نوشته در جدول الف را به فرمت زير يادداشت

  )۰۳/۱۱/۹۴ـ  ۱۶:۰۰روز / ماه / سال(به عنوان مثال ـ  دقيقه: ساعت
هاي مربوط به  زمان وصل و قطع اتصال زمين »اتصال زمين«در قسمت مربوط به ـ  

  بدون انرژي كردن بصورت         
  .۰۸:۳۰گردد، به طور مثال  مي دقيقه: ساعت، يادداشت

نصب شده شامل کننده  هاي بدون انرژي اين قسمت شامل كليه اتصال زمينـ 
  .باشد مي هاي دائم و موقت اتصال زمين
، عالوه بر هشدارها و »نامه ضمانتتذكر به دارنده «در قسمت  مربوط به ـ ۱۰

در خصوص مسائل ايمني محيط كار  نامه ضمانتاطالعاتي كه الزم است در اختيار دارنده  
هاي موقتي كه به منظور بدون انرژي كردن در  قرار گيرد، بايستي تعداد و محل نصب ارت

  .گيرد نيز تذكر داده شود مي مورد استفاده قرار محل نقاط تضمين جداسازي
توسط دارنده  »شود مي هاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«در رديف ـ ۱۱
  .گردد مي  با ذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاء نامه ضمانت

مرتبط با محيط    LVDCو   LVACآيا نياز به وصل كليدهاي«ـ در رديف ۱۲
جهت كار  نامه ضمانتدر شرايط صدور  نامه ضمانتوسط دارنده ت »باشد مي انجام كار

مرتبط  LVDCو  LVACهاي اجرايي داخل ايستگاه، وصل بودن كليدهاي تغذيه  گروه
  .باشد با ذكر كلمه بلي يا خير تكميل گردد مي با محيط كار كه مورد نياز مجري انجام كار

با  نامه ضمانتتوسط دارنده  »عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله«رديف ـ ۱۳
   .گردد مي ذكر نام و نام خانوادگي، امضاء، ساعت و تاريخ ثبت

گردد نام و نام  مي ايستگاهي جهت پست مقابل صادر نامه تضمينهنگامي كه ـ  
  گردد. مي خانوادگي مجري انجام کار ثبت و از طرف وي امضاء

با ذکر  نامه ضمانتفرم نده كن توسط اپراتور تضمين »صادر شد بوسيله«رديف ـ ۱۴
  .گردد مي نام و نام خانوادگي امضاء شده  و ساعت و تاريخ ثبت

با نامه  توسط دارنده ضمانت »اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل«ـ رديف ۱۵
  گردد  مي ذكر كلمه بلي يا خير و تعداد تکميل و امضاء

مقابل صادر گردد اين رديف توسط  ايستگاه جهت پست نامه تضمينهنگامي كه ـ  
  .گردد مي ثبت و از طرف  مجري انجام کار  امضاءكننده  اپراتور تضمين

، نامه با ذكر نام و نام خانوادگي توسط دارنده فرم ضمانت »لغو شد بوسيله«ـ رديف ۱۶
   .گردد مي امضاء و ساعت، تاريخ ثبت

 صادر گردد، نام و نام خانوادگينامه ايستگاهي جهت پست مقابل  ـ هنگامي كه تضمين 
  .گردد مي مجري انجام کار با ذكر ساعت و تاريخ ثبت و از طرف وي امضاء

 الفدر صورتي که در جدول  »مورد قبول واقع شد بوسيله«ـ رديف مربوط به ۱۷
مورد «نامه ديگري ثبت نشده باشد، صادرکننده قسمت  نامه نام ضمانت فرم ضمانت

نامه را با ذکر نام و نام خانوادگي و ساعت و  در فرم ضمانت....» قبول واقع شد بوسيله
  تاريخ امضاء کند.

موارد مورد نياز مثل ذكر داليل عدم  »برداري مالحظات بهره«در رديف مربوطه ـ ۱۸
  .برداري و... يادداشت شود امكان بهره
آخرين  زمان بسته شدن »برداري شد دستگاه آماده بهره«در رديف کننده  صادرـ ۱۹

شود، در قسمت مربوط  مي را که با انجام آن دستگاه آماده برقداري» بي«سکسيونر مدار يا 
  .و تاريخ  ثبت و امضا نمايد »ساعت«به 
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  وزارت نيرو
  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  
  نامه ايستگاه فرم تضمين

  
  ................................شماره کارت عمليات ممنوع...........................ايستگاه صادرکننده...............................نامه ايستگاه دارنده تضمين

  شوند با ذکر محل و کد آنها: نامه از مدار خارج مي ها و يا خطوطي که تحت اين تضمين دستگاه
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  ذکر محل و کد آنها:ها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با  دستگاه

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  شرح کار مجازي که بايد انجام شود 

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  نقاط تضمين شده

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  ...............................تضمين شده به وسيله...............................................بررسي شده به وسيله...................................تهيه شده به وسيله

  (به پشت صفحه توجه شود) 
  

  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت ـ جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاريخ صدور

            ساعت و تاريخ ابطال

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل

  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  صل كليدآيا نياز به و
  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله
  اي كه نزد صادركننده است مراجعه شود. نامه به نسخه براي لغو ضمانت

  نامه به دارنده ضمانتنسخه اول مربوط 
  

  )اول(نسخه 

  وزارت نيرو
  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  
  نامه ايستگاه فرم تضمين

  
  ................................عشماره کارت عمليات ممنو...........................ايستگاه صادرکننده...............................نامه ايستگاه دارنده تضمين

  شوند با ذکر محل و کد آنها: نامه از مدار خارج مي ها و يا خطوطي که تحت اين تضمين دستگاه
.......................................................................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

  ها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد آنها: دستگاه
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  شرح کار مجازي که بايد انجام شود 

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

  نقاط تضمين شده
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

  ...............................تضمين شده به وسيله...............................................بررسي شده به وسيله...................................تهيه شده به وسيله
  (به پشت صفحه توجه شود) 

  

  هاي صادر شده ديگرنامهضمانت ـ جدول الف

            نام ايستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            تاريخ صدور ساعت و

            ساعت و تاريخ ابطال

  ساعت اتصال زمين
  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل

                    

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل

  ..............................امضاء ...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDCو  LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد
  ..............................تاريخ......................ساعت.........................امضاء   .....................وسيله عمليات فوق موردقبول واقع شد به

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .................................................صادر شد به وسيله
  اند..........................چه تعداد....................... امضاء........................................ هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل

  ............................تاريخ .............................ساعت..................................امضاء .....................................................شد به وسيله لغو
  .........................تاريخ ..........................ساعت................................امضاء ...........................................وسيله شد به موردقبول واقع

  ...................................................برداري....................................................................................................................... مالحظات بهره
  ........................تاريخ ....................ساعت..............................امضاء ...................................وسيله شد به برداري تگاه آماده بهرهدس

  نامه نسخه دوم مربوط به صادركننده ضمانت
  )دوم(نسخه 

  شماره:
 تاريخ:

  شماره:
 تاريخ:

http://www.RRK.IR
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  وزارت نيرو
  .............................اي................. شرکت برق منطقه

  
  تضمين نامه ايستگاهفرم 

  ................................................................................................................................................................................نقاط تضمين شده:
....................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................................تضمين شده به وسيله:

  
  فرمپشت 

  
ـ نحوه تکميل پيوست ضمانت» ب«ـ فرم جدول ۱۱ضميمه شماره    نامه: مشخصات 

v :مشخصات   
  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: فرمي است به رنگ سفيد؛ جدول

  فرم در يک نسخه ازکاغذ معمولي تهيه شده است.ـ  الف
  .است A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
v :نحوه تکميل  
 »نامه نام و نام خانوادگي دارنده ضمانت«ـ نام و نام خانوادگي (مجري انجام کار) در رديف ۱

  گردد. مي ثبت
  گردد. مي ثبت »صادر شده نامه ضمانتنوع «صادر شده در رديف  نامه ضمانتنوع ـ ۲
  ثبت گردد. »نامه صادر شده شماره ضمانت«نامه صادرشده در رديف  ـ شماره ضمانت۳
  ثبت گردد. »نامه تاريخ صدور ضمانت«نامه صادرشده در رديف  ـ تاريخ صدور ضمانت۴
، نام و نام نامه ضمانته محوطه ايمن کار تحت پوشش تاريخ و ساعت ورود بـ  ۵

 هاي بازديدکنندگان و سرپرستان و همچنين خروج از محوطه ايمن در ستون خانوادگي و امضاء
  گردد. مي ثبت مربوطه
کننده  ـ امضاء صادرکننده (اپراتور) در ستون مربوطه پس از امضاي بازديد ۶

  گردد. ثبت مي

  وزارت نيرو
  اي.............................................. قهشرکت برق منط

  
  نامه ـ مخصوص سرپرستان و بازديدکنندگان فرم جدول ب ـ پيوست ضمانت

  
  ..........................................................................................................................................: نامه نام و نام خانوادگي دارنده ضمانت

  ................................................................................................................................................................صادر شده: نامه نوع ضمانت
  ...........................................................................................................................................................صادر شده: نامه شماره ضمانت

  ......................................................................................................................................................................:نامه تاريخ صدور ضمانت
  

  تاريخ

نام ونام 
خانوادگي 

بازديدکننده و 
  يا سرپرست

ورود به محوطه ايمن کار تحت پوشش 
  ضمانت نامه

  خروج ازمحوطه ايمن

  ساعت
امضاء 

  بازديدکننده

امضاء 
صادرکننده 
  ضمانت نامه

  ساعت
امضاء 

  بازديدکننده

امضاء 
  صادرکننده
  ضمانت نامه

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  
ـ فرم درخواست و مجوز انجام كار بدون تضمين: مشخصات ـ ۱۲ضميمه شماره 

  نحوه تکميل و لغو
v :مشخصات  

  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: است به رنگ سفيد، جدولفرمي 
  فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است.ـ  الف
  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شودـ  ج
v :نحوه تکميل و لغو  
  گردد: ، به شرح ذيل تکميل ميکننده توسط درخواست »درخواست انجام کار«ـ قسمت ۱
  شود. مي توسط مجري انجام کار تکميلها  در شرايط اضطراري اين قسمتـ  

نام ايستگاهي که فرم مذکور در آن صادر  »نام ايستگاه«الف) در رديف مربوط به 
  نوشته شود. شود، مي

با ذکر عنوان و محل خدمت در رديف  کننده، ب) نام و نام خانوادگي درخواست
  ثبت شود. کننده  توسط درخواست »کننده نام و نام خانوادگي درخواست«ربوط به م

ج) نام و نام خانوادگي مجري انجام کار، با ذکر عنوان و محل خدمت در رديف 
  ثبت شود. کننده  توسط درخواست »نام و نام خانوادگي مجري انجام کار«مربوط به 

شود  و محلي که کار روي آن انجام مي د) نام دستگاه، خطوط، با ذکر ولتاژ، کد آن
ثبت کند تا » شود آن انجام مي دستگاه و يا خطوطي که کار روي«طور وضوح در رديف  به

  گونه ابهامي وجود نداشته باشد. هيچ
شرح کاري « شود با ذکر دقيق محل کار در رديف ه)  شرح کامل کاري که انجام مي

  ثبت شود.» که بايد انجام داده شود
 نياز به بي برق شدن«تيک مربوط به رديف  کننده، ا توجه به تشخيص درخواستو) ب
  شود. مي توسط وي زده »تجهيزات

 و يا خطوطي که با توجه به شرح کار مجري انجام کار از مدار خارجها  ز) نام دستگاه
  ذکر گردد.کننده  شوند،در اين قسمت توسط درخواست مي

  شود. و خطوط، کاري توسط مجري انجام کار انجام نمي ها بر روي اين دستگاه ـ الزاماً 
توسط  »زمان شروع کار«ح) زمان شروع کار با ذکر روز، تاريخ و ساعت در رديف 

  ذکر گردد.کننده  درخواست

  شماره:
 تاريخ:
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توسط  »زمان خاتمه کار«ط) زمان خاتمه کار با ذکر روز، تاريخ و ساعت در رديف 
  گردد. مي ذکرکننده  درخواست

  گردد. کننده امضاء مي توسط درخواست »کننده امضاء درخواست«ط به ي) رديف مربو
  گردد: مي موارد به صورت زير تکميل »تائيد انجام کار«در قسمت ـ ۲

توسط مسئول  »ارسال به ديسپاچينگ نياز نيست«الف) تيک گزينه مربوط به 
  برداري زده شود. بهره

توسط  »وافقت گرديد/ نگرديدبا در خواست انجام کار م« ب) تيک گزينه مربوط به
و  برداري نام خانوادگي خود، امضاء و موارد مورد نياز بهره مسئول ايستگاه تعيين و با ذکر نام و

  ثبت گردد. »توضيحات«ايمني در قسمت 
توسط  »با درخواست انجام کار موافقت گرديد/ نگرديد«ج) تيک گزينه مربوط به 

 نام و نام خانوادگي خود امضاء و زمان تصويب شدهکارشناس ديسپاچينگ تعيين، و با ذکر 
ساعت] با ذکر  هاي شروع کار و پايان کار به صورت [دقيقه: جهت اجراي کار را در قسمت

  نمايد. مي تاريخ و توضيحات مورد نظر ثبت
 در شرايط اضطراري اين قسمت را اپراتور ايستگاه پس از هماهنگي با مسئولين تذکر:

  نمايد. مي ز طرف آنها  امضاء مربوطه تکميل و ا
  شود: مي موارد ذيل انجام »مجوز انجام کار«درقسمت ـ ۳

  الف) شرايط انجام کار به مجري انجام کار تذکر داده شده است.
اين قسمت، موارد مورد نياز به مجري انجام کار تذکر  »توضيحات«ب) در محل 

  شود. مي داده
کيلو ولت خارج شدن بريکر و ساير  ۲۰ هاي در شرايط کار بر روي سرکابل تذکر:

  شرايط ديگر در اين قسمت ذکر گردد.
ثبت  »مجري انجام کار« نام خانوادگي خود را در قسمت ج) مجري انجام کار، نام و

  .کند مي و امضاء
  کند. ثبت و امضاء مي »اپراتور«نام خانوادگي خود را در قسمت  د) اپراتور ايستگاه، نام و

زمان اجراي «تاريخ در قسمت مربوط به  مجوز بصورت ساعت وه) زمان اجراي 
  گردد. مي توسط اپراتور ثبت »مجوز

  نمايد. مجري انجام کار تاريخ و ساعت لغو مجوز را ثبت و امضاء مي »لغو شد«ـ در قسمت ۴
  
  

  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  ت و مجوز انجام كار بدون تضمينفرم درخواس

  درخواست انجام کار
  ..........................................................نام ايستگاه:

  ...............................................محل خدمت:..........................................عنوان:......................................و نام خانوادگي درخواست کننده:نام 
  ................................................محل خدمت:.........................................عنوان:........................................نام خانوادگي مجري انجام کار: نام و

  .................................................محل خدمت:........................................عنوان:.....................ار:نوادگي جانشين مجري انجام کنام و نام خا
  .....................................................................................................................................شود: کار روي آن انجام داده مي دستگاه و يا محلي که

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................شرح کاري که بايد انجام شود:

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  باشد  نمي        باشد مي   ه بي برق شدن تجهيزات: نياز ب

  .............................................................................................................................................شوند: ها و يا خطوطي كه از مدار خارج مي دستگاه
  ................................................./...............   ساعت:تاريخ:......../.................................................................زمان شروع کار: روز
  امضاء درخواست کننده  ../...............   ساعت: تاريخ:......../....................................................................زمان خاتمه کار: روز

  تائيد انجام کار
 با درخواست انجام كار موافقت گرديد     امضاء       برداري: بهره كننده  نام و نام خانوادگي تصويب      نگرديد  

  ...............................................................................................................................................................................................................................توضيحات: 

 .امضاء                           نياز به ارسال به ديسپاچينگ نيست  
 با درخواست انجام كار موافقت گرديد   كننده ديسپاچينگ: نام و نام خانوادگي تصويب     نگرديد  

  ......     ......../......../............. : پايان كار.......     .........     ......../......../.............  : ........زمان تصويب شده جهت اجراي كار:   شروع كار
  .................................................................................................................................................................................................................................توضيحات:

  مجوز انجام كار
  شرايط  انجام كار:

كند و مسئوليت حسن انجام کار و رعايت  ايمن شدن محيط كار ايجاد نميـ اين مجوز ضمانت کاملي جهت  
موارد ايمني توسط افراد تحت سرپرستي و توجيه ايشان در رابطه با مخاطرات محيط كار تماماً به عهده 

  باشد. مجري انجام کار مي
  ـ محدوده انجام كار براي مجري مشخص گرديد و مورد قبول مجري كار قرار گرفت. 
  هاي برقدار ضمن هماهنگي قبلي با بهره بردار صورت خواهد گرفت. آالت به محيط كار و بخش ورود كليه ماشين ـ 
و    LVAC ر كليد فشارقوي يا كليدهاي تغذيهـ در صورت قطع شدن ناخواسته هر نوع تجهيز مشتمل ب 

LVDC  پذيرد. ار صورت ميمرتبط با محيط كار، وصل مجدد آنها پس از هماهنگي با مجري انجام ك  
  

  .........................................امضاء......................................اپراتور:.......................................امضاء.........................................................مجري انجام کار:
  .......................................................................................................زمان اجراي مجوز:
  .........................................امضاء......................................ساعت:.................................................................... تاريخ:    لغو شد (مجري):

  .......................................  امضاء ................................:ساعت ..........................................................:تاريخ  : مورد قبول واقع شد (اپراتور)
  .................................................................................................................................................................................................................................مالحظات:

  
   

  ـ فرم ترتيب اجراي عمليات: مشخصات ـ تکميل فرم۱۳ضميمه شماره
v :مشخصات  

  بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير: به رنگ سفيد؛ جدولفرمي است 
  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي استـ  الف
  است. A4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ ـ  ب
v :تکميل فرم  
  .ثبت گردد )فرم حفاظتي مورد درخواست(صادره  نامه ضمانتشماره ـ ۱
ماره يا كد ديسپاچينگي كليد و سكسيونر، تعداد ش »موضوع عمليات«در ستون ـ ۲

  .هاي موقت، محصور نمودن محيط كار و نظاير آنها ذكر گردد ارت
فرم، بررسي مقدار مجاز بار ايستگاه با  »شرح عمليات«ـ در ستون ۳

، شارژر، مصرف داخلي پست،  چنجر هماهنگي ديسپاچينگ مربوطه، وضعيت تپ
ز يا بسته بودن سكسيونرها به همراه بازديد هاي قطع و وصل كليد، با حالت

 CVTيا  PTولت، قطع ثانويه  ۳۸۰چشمي، ايزوله بودن ترانس كمكي يا برق 
به همراه كارت اخطار قرمز رنگ، نصب قفل و كارت عمليات ممنوع و نظاير آنها 

  ذكر گردد.
نقاط  هاي مربوط به شماره كارت عمليات ممنوع در رديف »شماره كارت«ـ در ستون ۴

  .تضمين ثبت گردد
پس از اجراي مرحله به مرحله هر رديف عالمت  »انجام شد«ـ در ستون  ۵

  تأييد زده شود.
توسط اپراتور ايستگاه قبل از اجراي مجوز و قسمت   »كننده تكميل«قسمت ـ  ۶

  .توسط اپراتور وقت يا اپراتور سيار ثبت گردد »کننده بررسي«
توسط اپراتور اول  »دستور داده شد«قسمت هاي انتقال،  ـ در ايستگاه۷  

توسط اپراتور دوم  »انجام داده شد«شيفت وقت، پس از بررسي فرم و قسمت 
هاي  گردد. در ايستگاه شيفت وقت ايستگاه پس از انجام كامل عمليات تكميل مي

فوق توزيع در صورت استقرار يك نفر اپراتور، هر دو بخش توسط اپراتور وقت يا 
  يار تكميل گردد.اپراتور س
توسط  »کننده بررسي«و  »کننده تکميل«ـ جهت مجوزهاي اضطراري قسمتهاي  ۸

  اپراتور وقت يا اپراتور سيار تکميل گردد.

  شماره:
 تاريخ:

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  وزارت نيرو
  

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

  فرم ترتيب اجراي عمليات
        

...... ..........ضمانت نامه ............ oبهره برداري پس از لغو  oصدور  جهت شرایط سازي هآماد عملیات انجام از منظور
  باشد . می

  شرح عملیات  موضوع عملیات  ردیف
شماره 
  کارت

انجام 
  شد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    
  .................................................................................................................................................................................................مالحظات

  ....................................................کننده: ي بررسينام خانوادگ نام و..................................كننده: نام خانوادگي تكميل نام و
  

  انجام داده شد  دستور داده شد  

      نام و نام خانوادگي

      امضاء

  تاريخ:  ساعت پايان عمليات:  ساعت شروع عمليات:  زمان

  
  .عمليات مطابق ترتيبي كه بايد انجام پذيرند، نوشته و اجرا شود٭ 
  .تيك زده شود »انجام شد«هر بند، در قسمت پس از اجراي ٭ 
توسط اپراتور ايستگاه قبل از اجراي مجوز و قسمت  »كننده تكميل«قسمت ٭ 

  .توسط اپراتور وقت يا اپراتور سيار نوشته شود »کننده بررسي«
پس  توسط اپراتور اول شيفت وقت، »دستور داده شد«در پستهاي انتقال، قسمت ٭ 

توسط اپراتور دوم شيفت وقت ايستگاه پس از  »انجام داده شد«از بررسي فرم و قسمت 
انجام كامل عمليات تكميل گردد. در پستهاي فوق توزيع هردو بخش توسط اپراتور وقت  

  .گردد مي يا اپراتور سيارتكميل
  باشد. شده در نقاط تضمين مي منظور از شماره كارت، شماره كارت عمليات ممنوع نصب٭ 
جهت  ٭ پذيرد ور و همراهي مجري انجام كار صورتوق بايستي با حضكليه عمليات ف٭ 

 وقت يا اپراتور توسط اپراتور »کننده بررسي«و  »کننده تکميل«مجوزهاي اضطراري قسمتهاي 
  گردد. تکميل سيار

  وزارت نيرو
  اي.............................................. شرکت برق منطقه

  
  تفرم ترتيب اجراي عمليا

  
 oبرداري پـس از لغـو    بهره oصدور جهت رایطـش سازي آماده عملیات انجام از منظور
  باشد. نامه .......................................... می ضمانت

موضوع   ردیف
شماره   شرح عملیات  عملیات

  کارت
انجام 
  شد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

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

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

  
  هاي عمليات ممنوع: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ كارت۱۴ضميمه شماره

v :مشخصات  
  به رنگ آبي آسماني، سفيد و زرد روشن و به مشخصات زير:هايي  کارت
  .مقوايي يا پالستيکي استـ  الف
  متر  سانتي ۸متر و عرض آن  سانتي ۱۶طول کارت ـ  ب
  .شود مي حروف با رنگ مشکي نوشتهـ  ج
  .کارت، پرس پالستيکي شودـ  د
v :نحوه تکميل  
 شرح   نامه صادرشده بايد به هاي ضمانت هاي عمليات ممنوع براي فرم ـ شماره کارت۱

  زير تعيين گردد:
مانند: اعداد (  ۹۹تا   ۰۱ها از اعداد  اره کارتنامه ايستگاه، شم الف: براي فرم تضمين

  )۳۵ـ  ۳۰ـ  ۲۵ـ  ۲۰ـ ۱۵
ـ ۱۱۰مانند: اعداد ( ۱۹۹تا  ۱۰۰ها از اعداد  ب: براي فرم اجازه کار، شماره کارت

  )۱۲۵ـ  ۱۲۰ـ ۱۱۵
ـ ۲۱۵مانند: اعداد ( ۲۹۹تا   ۲۰۰ها از اعداد  ، شمارهآزمايش ج: براي فرم اجازه کار و

  )۲۳۰ـ  ۲۲۵ـ  ۲۲۰
  بايد طبق الگوي: نامه ضمانتهاي  شماره فرمـ ۲

  سال  / شماره کد ديسپاچينگي ايستگاه / نامه ضمانتشماره 
به شرح ذيل  »شماره«نامه در رديف  ضمانتهاي  نوشته و در قسمت سر برگ فرم

  گردد: مي تعيين
/ ۰۱انند: م( ۹۹ تا ۰۱از اعداد  نامه ضمانتايستگاه، شماره  نامه تضمينالف: براي فرم 

۴۰۴۲  /۹۳(  
  )۹۴/ ۱۰۲/۴۰۴۲(مانند:  ۱۹۹تا  ۱۰۰نامه از اعداد ب: براي فرم اجازه کار، شماره ضمانت

مانند: ( ۲۹۹تا   ۲۰۰از اعداد  نامه ضمانت، شماره آزمايش ج: براي فرم اجازه کار و
۲۰۳  /۴۰۴۲  /۹۴(  

  :ضمانتنامه شماره
 تاريخ:

  شماره ضمانتنامه:
 تاريخ:

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR

