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مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعي
٩۴٩شماره ویژه نامه: 

٢١٠٠۶شماره سال هفتاد و سه 

آیيننامه ایمنی در عمليات انتقال نيروی برق

٢۵٢١٩٠٢۴/١٢/١٣٩۵شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

کار جمهوری٨۵به پيوست آیيننامه ایمنی در عمليات انتقال نيروی برق (به انضمام لوح فشرده)، مصوب موضوع ماده ( ) قانون 
اسالمی ایران برای درج در آن روزنامه ارسال میگردد.

حاوی آیيننامه چاپ شده به مرکزخواهشمند است دستور فرمایيد پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال دو نسخه از روزنامه
روابط عمومی و اطالعرسانی این وزارتخانه اقدام نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربيعی

آیيننامه ایمنی در عمليات انتقال نيروی برق
هدف:

هدف از تدوین این آیيننامه، ایمنسازی محيط کار در حين بهرهبرداری، نگهداری، تعمير، توسعه، بازسازی، بهينهسازی از خطوط و
تأسيسات انتقال نيروی برق و به منظور جلوگيری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت صيانت از نيروی انسانی و منابع مادی

کشور میباشد.
دامنه شمول:

 قانون کار جمهوری اسالمی ایران تدوین گردیده و جهت انجام عمليات بهرهبرداری، تعميرات و٨۶ و ٨۵ این آیيننامه به استناد مواد 
نگهداری تجهيزات و تأسيسات انتقال نيروی برق، برای کليه اشخاص مرتبط با اجرای عمليات مزبور، الزماالجراء میباشد.

فصل اول ـ تعاریف و اصطالحات
شبکه:

عبارت از مجموعهای از پستها، خطوط، کابلها و سایر تجهيزات الکتریکی است که به منظور انتقال انرژی توليدی از نيروگاهها به
مصرفکننده نهایی متصل شدهاند.

شبکه انتقال:
به مجموعهای از تجهيزات و تأسيسات در حال بهرهبرداری (اعم از دولتی و غيردولتی)  شامل خطوط هوایی، کابلهای زمينی و
اطالق برق میباشد،  نيروی  توليد وتوزیع  شبکههای  با  شده  که در محدوده مرز فيزیکی معين  سطوح ولتاژ مختلف  پستها در 

میگردد.
):Bayبی (

مجموعه تجهيزاتی در پست که میتواند شامل: بریکر، سکسيونر، سلف (راکتور)، خازن (کاپاسيتور)، برقگير و غيره باشد که با
آرایش خاصی برای تجهيز قسمتی از مدار شبکه مورد استفاده قرار میگيرد.

پست یا ایستگاه برق:
کليدها، سکسيونرها، وسایل اندازهگيری، تجهيزات برقی از قبيل: ترانسفورماتورها،  محلی است با مجموعهای از تأسيسات و 

) مختلف که برای انتقال و توزیع نيروی برق از آن استفاده میشود.Bayخطوط ورودی و خروجی، راکتور و کاپاسيتور و بیهای(
مرکز کنترل (دیسپاچينگ):

عهده به  پوشش خود را  تحت  برق  شبکه  پایش  که وظيفه راهبری و  است  بامرکزی  شبکه  عمليات در  انجام هرگونه  دارد و 
هماهنگی این مرکز صورت میپذیرد.

کد:
بایستی منطبق با نقشه تک خطی ایستگاه (منظور از کد، همان شماره دیسپاچينگی (شماره شناسایی تجهيز) میباشد و

SLDباشد.١ (
ولتاژ:

اختالف پتانسيل الکتریکی بين دو نقطه از یک مدار را گویند.
مدارها:

تجهيزات اصلی شبکه که شامل خط، ترانسفورماتور، راکتور، خازن، باسبار میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ـ SLD: Single line Diagram: نقشه تک خطی

بدون  برق کردن:
عبارت است از قطع مدار الکتریکی توسط کليد یا فيوز از منابع انرژی الکتریکی به طوری که اتصال مدار به شبکه زمين ایمن (ارت)
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بالمانع باشد.
جدا سازی:

 مجزا کردن تجهيزات، دستگاهها و یا خطوط از کليه منابع انرژی را جداسازی میگویند.
بدون  انرژی کردن:

تخليه هر نوع انرژی «دستگاهها و یا خطوط» پس از انجام عمليات جداسازی از منابع انرژی را گویند.
مانور:

هرگونه عمليات قطع و وصل تجهيزات شبکه، برای بدون برق کردن و برقدار کردن، جابجایی بار الکتریکی را مانور ميگویند.
اپراتور:

فردی است که مسئول کنترل خطوط و بهرهبرداری از ایستگاهی که در اختيار او گذارده شده است، میباشد.
اپراتور سيار:

اپراتوری است که در پستهای فاقد اپراتور فعاليت مینماید.
اپراتور دیسپاچينگ:

فردی است که در مراکز کنترل (دیسپاچينگ) فعاليت میکند.
را وزارت نيرو با در نظر گرفتن قوانين، مقررات وتذکر: ضوابط و شرایط انتخاب و شرح وظایف اپراتور، اپراتور سيار و اپراتور دیسپاچينگ

آیيننامههای مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعيين مینماید.
درخواستکننده:

بهرهبرداری درخواست صدور ضمانتنامه و کارتهایفردی است واجد صالحيت که میتواند برای خود یا مجری انجام کار از مسئول 
از طرف یکی از مدیران شرکت برق منطقهای مربوطه،  معرفی شده باشد.حفاظتی نماید که باید بصورت کتبی

مجری انجام کار:
شخصی است مسئول اجرای کار که باید دارای شرایط زیر باشد:

را دریافت کرده باشد.الف ـ آموزشهای الزم ایمنی مراجع ذیصالح را با موفقيت گذرانده و گواهينامه مربوطه
ب ـ مهارتهای فنی ـ اجرایی انجام کار وی، مورد تأیيد مسئولين مربوطه قرار گرفته و مسئوليت ایمنی افراد تحت سرپرستی را

عهدهدار باشد.
ج ـ از طرف درخواستکننده صدور ضمانتنامه و کارت حفاظت شخصی، به عنوان انجامدهنده کار معرفی شده باشد.

جانشين مجری انجام کار:
شخصی است که دارای شرایط مجری انجام کار بوده و در صورت عدم حضور مجری و یا در صورت ضرورت با اخذ مجوزهای الزم،

تمامی مسئوليتهای انجام کار مجری را برعهده دارد.
در این آیيننامه هر جا که نام مجری انجام کار برده شده است شامل خود مجری و یا جانشين وی خواهد بود.تذکر: 

مسئول بهرهبرداری:
 شامل معاون، مدیر امور، رئيس ادارات بهرهبرداری و مسئول پست و اپراتور میباشد.

دریافتکننده فرم درخواست صدور ضمانتنامه:
به فردی اطالق میشود (مسئول بهرهبرداری) که بعد از دریافت فرم درخواست صدور ضمانتنامه، صحت موارد ثبت شده توسط
تکميل به  نسبت  ننماید  ایجاد  یا خطوط درخواستی، مشکلی را  تجهيزات و  که خروج  بررسی و در صورتی  درخواستکننده را 

ردیفهای مربوط به دریافتکننده فرم درخواست صدور ضمانتنامه اقدام نماید.
تصویبکننده خروج دستگاه و یا خط از مدار:

مسئول مرکز کنترل دیسپاچينگ میباشد.
تصویبکننده نهایی در فرم درخواست صدور ضمانتنامه:

اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سيار میباشد.
کار مجاز:

کاری است کامًال مشخص که انجام آن بر روی دستگاهها، تجهيزات و خطوطی که در فرم درخواست صدورضمانتنامه ثبت و تصویب
شده است، صورت میگيرد. مجری انجام کار به هيچ عنوان مجاز به انجام کاردیگری غير از آنچه که در فرم ضمانتنامه ثبت شده

است، نمیباشد.
دستگاه مجاز:

به خطوط و تجهيزات کامًال مشخصی اطالق میگردد که انجام کار بر روی آنها در فرمهای ضمانتنامه و یا کارتهای حفاظتی ثبت و
تصویب شده باشد.

خطوط انتقال نيرو:
خطوطی است که مدار و یا مدارهای الکتریکی ایستگاههای مرتبط را به هم وصل میکند. این خطوط میتواند به صورت تک مداره،

دومداره و یا چند مداره باشند.
خط گرم:

خطی است که برای انجام کار بر روی آن هيچ گونه عمليات جداسازی و بدون انرژی کردن صورت نپذیرفته و برقدار تلقی میگردد.
ترانسفورماتور:

مبدلی است که در پست یا ایستگاه برق نصب میشود و جهت افزایش یا کاهش ولتاژ یک مدار الکتریکی به کار میرود.
بریکر/دژنکتور:

منظور همان کليد قدرت که قابل قطع، زیر بار میباشد.
سکسيونر:

کليدی است غيرقابل قطع زیر بار در شبکه انتقال و توزیع که در زمان عملکرد قطع و وصل مدار، جداسازی کنتاکتهای آن معموال
قابل رؤیت باشد.
سکسيونر ارت:

سکسيونری است که با استفاده از آن، عمليات بدون انرژی کردن صورت میگيرد.
اتصال زمين:

ارتباط الکتریکی به منظور هم پتانسيل نمودن ولتاژ خط یا تجهيزات با زمين را اتصال زمين مینامند.
تجهيزات اتصال به زمين:

تجهيزاتی است که پس از قطع برق دستگاه یا خط، انرژی ذخيره شده موجود در مدار را به زمين منتقل مینماید.
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آزمایش:
فرآیندی است به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح تجهيزات پست یا خط، که این فرآیند باعث تغيير در شرایط اصلی نقاط

تضمين (جداسازی و بدون انرژی کردن) و یا انرژیدار کردن بخشی از خطوط یا دستگاههای محدوده انجام کار میگردد.
آزمایش مجاز:

به آزمایشهای مشخصی جهت اطمينان از صحت و سالمت دستگاه اطالق میگردد که در فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده، مورد
ثبت و تصویب مقامات مسئول قرار گرفته باشد. مجری انجام کار، مجاز به انجام آزمایشهای دیگری غير از آنچه در فرم ثبتگردیده،

نمیباشد.
نقطه تضمين:

منظور، نقطه جداسازی و بدون انرژیکنندهای است که کنتاکتهای آن قابل رؤیت باشد. در صورتی که کنتاکتها قابل رؤیت نباشند
) یا نظایر آن، باید بعد از اتمام عمليات جداسازی، هر سه فاز این سکسيونرها با لوازم و ابزارGIS١مانند پستهای با عایق گازی (

ایمنی مخصوص و متناسب با ولتاژ، آزمایش شوند تا از وضعيت باز یا بسته بودن کنتاکتها اطمينان حاصل شود و در صورت امکان در
حالت قطع یا وصل، قفل یا از کار انداخته شده، به طوری که تغيير وضعيت آن تا زمان ابطال مجوزهای صادر شده، یا اجرای فرم انجام

عمليات تحت اجازه کار و آزمایش تصویب شده، ممکن نباشد.
محصور کردن محيط انجام کار:

تعيين حدود محيط انجام کار مجاز، مطابق با فرم مجوز کار صادر شده، با استفاده از وسایل و ابزار مناسب میباشد. هدف از
محصور کردن محيط کار تعيين مرز فيزیکی محيط انجام کار (شامل دستگاهها ویا خطوط) از قسمت برقدار میباشد.

جدول الف:
جدولی است که اطالعات ضمانتنامههای صادر شده دیگر اعم از ضمانتنامههایی که دارای نقاط تضمين مشترک با ضمانتنامه
صادرشده، باشد. و همچنين در صورتی که الزم باشد برای حفاظت محيط از محل دیگری نيز، فرم تضميننامه،که محتوای آن شامل:
نام ایستگاه صادرکننده، نوع ضمانتنامه، شماره ضمانتنامه، نام دارنده ضمانتنامه، نام صادرکننده ضمانتنامه، ساعت و تاریخ

صدور، ساعت و تاریخ ابطال به همراه ساعت قطع و وصل اتصال زمين بوده و در آن ثبت ميگردد، دریافت شود.
جدول ب:

جدولی است مخصوص درج نام بازدیدکنندگان و سرپرستان که اسامی آنها در آن ثبت و امضاء میگردد، این افراد شامل نفرات
اجرایی تحت سرپرستی دارنده ضمانتنامه نمیشوند.

بازدید کنندگان و سرپرستان:
شامل افرادی هستند که قصد بازدید و یا نظارت از روند و محيط انجام کار را داشته باشند که اسامی آنها در جدول «ب» پيوست

ضمانتنامه ثبت و امضاء میگردد. این افراد شامل نفرات اجرایی تحت سرپرستی دارنده ضمانتنامه نمیشوند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ـ G.I.S : Gas Insulated Substation: ایستگاههای عایق شده گازی

انواع فرمهای ضمانتنامه (حفاظتی):
 بر حسب شرایط و محل کار، فرمهای ضمانتنامه مختلفی مانند فرم اجازه کار، فرم اجازه کار و آزمایش، فرم درخواست عمليات

تحت اجازه کار و آزمایش و فرم تضميننامه ایستگاه مورد استفاده قرار میگيرد.
فرم اجازه کار:

فرمی است که به عنوان مجوز انجام کار برروی مدار یا دستگاهها که شرایط کامال ایمن را برای انجام کار به وجود میآورد و تضمين
مورد درخواست مجری انجام کار) در مدار جریان نخواهد داشت. این فرم درLVAC , LVDCمیکند که هيچ نوع انرژی (به استثنای 

شرایطی صادر میشود که بتوان تضمين کافی برای  قسمتی از مدار به دست آورد و نيازی به تغيير نقاط تضمين جهت آزمایش در
حين انجام کار نباشد.

فرم درخواست صدورضمانتنامه:
و صدور ضمانتنامه تحویل دهد.فرمی است که درخواستکننده باید آن را تکميل و به مسئول بهرهبرداری جهت بررسی

فرم ضمانتنامه:
مجوزی است که دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) از زمان صدور تا لغو ضمانتنامه، میتواند به استناد آن، کار مجاز را انجام

دهد.
فرم اجازه کار و آزمایش:

فرمی است که به عنوان مجوز انجام کار روی مدار یا دستگاهها و همچنين انجام آزمایشهای مجاز (اعم از الکتریکی و مکانيکی)
LVACکه شرایط کامال ایمن را برای انجام کار به وجود میآورد و تضمين میکند که هيچ نوع انرژی (به استثنای ،  LVDCمورد

درخواست مجری انجام کار) در مدار جریان نخواهد داشت. این فرم درشرایطی صادر میشود که به واسطه نياز به صدور فرم
درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش مربوطه، شرایط تضمين شده تغييرکند.

فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش:
فرمی است جهت ثبت درخواست برای انجام عمليات و آزمایشهای مورد نياز مجاز شده (الکتریکی و مکانيکی) بر روی مدار یا
دستگاه و یا اعالم اتمام آزمایشهای انجام شده جهت برگشت به حالت تضمين شده اوليه که توسط دارنده ضمانتنامه تکميل و

اپراتور نسبت به صدورآن اقدام مینماید.
فرم تضميننامه ایستگاه:

 فرم تضميننامه ایستگاه، شرایط کامًال ایمن را برای انجام کار به وجود نمیآورد ولی تضمين میکند که هيچ نوع انرژی از طریق
نتوان که  شرایطی  تنها در  ایستگاه  تضميننامه  نخواهد داشت. فرم  ایستگاههای مرتبط، جریان  ایستگاه صادرکننده و همچنين 
تضمين کافی برای قسمتی بدست آورد، صادر میشود که این فرم به منزله اجازه کار است و باید مفاد تضميننامه صادر شده به

طور کامل رعایت شود.
فرم ترتيب اجرای عمليات:

فرمی است جهت عمليات آمادهسازی شرایط برای صدور ضمانتنامه و یا بهرهبرداری مجدد پس از لغو ضمانتنامه اعم از انجام
کارهای کليدزنی، جداسازی و در نهایت در مدار قرار دادن یا از مدارخارج نمودن دستگاه و یا خط به طوری که ترتيب اجرای صحيح
عمليات در آن درج شده باشد و پس از حصول اطمينان از صحت آن، به ترتيب مندرجات ثبت شده در فرم، اجرا گردد و محيط و

محدوده کار را ایمن نماید.
فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين:

فرمی است که جهت بدون برق ماندن مدار، تجهيز و یا بخشی از آنها، ضمانت کاملی را ایجاد نمیکند و در مواردی استفاده
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میشود که اقدام کاملی توسط صادرکننده جهت ایمن نمودن محيط کار قابل اجرا نباشد.
ضمانتنامه باطل شده:

بهرهبردار وقت ایستگاه قرار گرفته است.ضمانتنامهای است که پس از لغو آن توسط دارنده ضمانتنامه، لغو آن نيز مورد قبول
تهيهکننده فرمها:

در فرمهای حفاظتی میباشد)تهيهکننده فرمها، اپراتور ایستگاه یا اپراتور سيار میباشد. (منظور «تهيه شده به وسيله»
صادرکننده فرمهای ضمانتنامه:

اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سيار میباشد.
بررسیکننده فرمهای ضمانتنامه:

اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سيار میباشد.
تضمينکننده فرمهای ضمانتنامه:

اپراتور وقت ایستگاه یا اپراتور سيار میباشد.
تکميلکننده فرمهای ضمانتنامه:

اپراتور شيفت وقت میباشد.
تصویبکننده خروج دستگاه و یا خط از مدار:

مرکز کنترل (دسپاچينگ مربوطه) میباشد.
تصویبکننده نهایی خروج دستگاه و یا خط از مدار:

اپراتور وقت استگاه یا اپراتور سيار میباشد.
انواع کارتهای حفاظتی:

برحسب شرایط و محل کار،کارتهای حفاظتی مختلفی، مانند کارت احتياط، کارت حفاظت شخصی و کارت حفاظت دستگاه در
ایستگاه صادر میگردد.

کارت احتياط:
کارتی است که شرایطی ایجاد میکند که در صورت بدون برق شدن دستگاهها و یا خطوط، از برق دار شدن مجدد آنها جلوگيری به
نتيجه نمیشود. در  انجام  الکتریکی، مکانيکی)  (شامل  کردن  انرژی  بدون  جداسازی و  عمليات  آن،  صدور  برای  عمل میآورد. 
هيچگونه حفاظتی را تضمين نمیکند و تحت هيچ شرایطی و به هيچ عنوان نباید از آن به عنوان مجوز برای انجام کار بر روی خطوط

و دستگاهها استفاده شود.
کارت حفاظت شخصی:

کارتی است که برای صدور آن، عمليات جداسازی و بدون انرژی کردن اجرا میشود، در نتيجه محيط کار ایمن میشود و افراد
گروههای تعميراتی و یا بازرسی، مجاز خواهند بود بر روی دستگاهها، مدارات و نظایر آن کار کنند. درخواست این کارت به صورت

شفاهی و حضوری میباشد.
کارت حفاظت دستگاه:

کارتی است که از انجام عمليات درشرایط ذیل جلوگيری میکند:
الف: حفاظت دستگاه و تجهيزات از آسيب دیدن بيشتر.

ب: پایدارنگهداشتن مدار برق.
ج: جلوگيری ازصدمه دیدن سایردستگاهها و تجهيزات.

کارت اخطار:
کارتی است که به منظور آگاهی دادن به افراد در محيط انجام کار از وضعيت غير عادی خطوط و تجهيزات و جهت پيشگيری از بروز

خطرات احتمالی صادر میشود.
کارت عمليات ممنوع:

کارتی است که باید درحين عمليات ایمن سازی، جهت جلوگيری از انجام هرگونه عمليات تا پایان کار و ابطال ضمانتنامه روی نقاط
تضمين، نصب گردد.

فصل دوم ـ مقررات ایمنی
 کليه افرادی که به هر دليل، جهت فعاليت به پست برق مراجعه مینمایند، موظفند قبل از هرگونه اقدام، مستقيمًا به اتاقـ١ماده

فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه کنند. سپس تنها افراد مجاز جهت هماهنگی اجرای کار در اتاق فرمان ادامه حضور داشته
و مابقی افراد اتاق فرمان را ترک میکنند.

 برای ایجاد محيط ایمن باید عمليات زیر صورت پذیرد:ـ٢ماده
الف: بدون برق کردن

ب: جداسازی دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژی
ج: بدون انرژی کردن دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژی

د: نصب قفلها و ضامنها و دیگر وسایل ایمنی
ه: نصب کارتهای عمليات ممنوع و اعالم خطر در محلهای موردنياز

و: محصور کردن محيط کار (مشخص نمودن محيط کار مجاز با استفاده از لوازم ایمن)
ز: صدور فرمهای ضمانتنامه

ح: صدور و نصب کارتهای حفاظتی و اخطار
ط: نصب اتصال زمين موقت

جداسازی
 به منظور ایمن کردن محيط کار باید قبل از شروع کار، عمليات جداسازی انجام گيرد.ـ٣ماده
باید قبل ازـ١تبصره شامل جداسازی از منابع انرژی الکتریکی و مکانيکی میباشد و جداسازی الکتریکی   عمليات جداسازی 

جداسازی مکانيکی انجام شود.
بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهای مربوط به قفلهای ایمنی نصب شده، ضامنهای ایمنی، فيوزهای برداشته شده وـ ٢تبصره

سایر ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازی تضمين هستند، باید در یک مجموعه کنار پرونده ضمانتنامه صادر شده قرار داده شود و
در دسترس نيز نباشند.

 عمليات جداسازی از منابع انرژی الکتریکی باید طبق شرایط زیر انجام شود:ـ۴ماده
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الف: باید از سکسيونر استفاده شود.
ب: الزم است از سکسيونرهایی استفاده شود که دارای کنتاکتهای قابل رؤیت باشند تا با نگاه کردن به آنها وضعيت باز و بسته

بودن کنتاکتها مشخص شود.
نباشند، مانند کنتاکتهای قابل رؤیت  که دارای  شود  استفاده  سکسيونرهایی  از  سازی  جدا  عمليات  برای  که  صورتی  ج: در 

یا نظایر آن، اپراتور بعد ازعمليات جداسازی باید از صحت عمليات جداسازی اطمينان حاصل نماید. سپس مجریGISپستهای 
انجام کار باید قبل از شروع کار، هر سه فاز این سکسيونرها را با لوازم و ابزار ایمنی مخصوص و متناسب با ولتاژ، آزمایش نماید تا از

وضعيت باز یا بسته بودن کنتاکتها اطمينان حاصل نموده تا به عنوان نقطه تضمين محسوب گردد.
د: تمام سکسيونرهایی که برای انجام عمليات جداسازی مورد استفاده قرار میگيرند باید در حالت باز قرار داده شوند و مکانيزم و
یا محور عملکننده آنها قفل گردد تا از وصل ناخواسته آنها به طور مکانيکی جلوگيری به عمل آید. در صورتی که این سکسيونرها
برای باز و بسته شدن به موتور الکتریکی مجهز باشند، عالوه بر عمليات ذکر شده باید مدار کنترل موتور به طریقی از جمله، با خارج
کردن فيوزهای موتور، خارج کردن قسمتی از مکانيزم فرمان، برداشتن فيوز اصلی، قطع کليد برق موتور و سایر روشها قطع و ناقص

شود، تا از وصل ناخواسته آنها به طور الکتریکی جلوگيری شود.
یا مانند آن که از سکسيونرهایی استفاده میشود که دارای کنتاکت قابل رؤیت نيست،GISه: برای خطوط منتهی به پستهای 

اپراتور بعد ازعمليات جداسازی باید از صحت عمليات جداسازی اطمينان حاصل نماید.
تجهيزات و مدارات کنترلی نيز قطع گردد و تابلوهایی که فيوز این تجهيزات درDCو ACو: برای انجام عمليات جداسازی باید تغذیه 

آنها قرار دارد، قفل شود.
ز: در صورت عدم امکان اجرای تمام یا قسمتی از بندهای (د) و (و)، مراتب در قسمت «تذکر به دارنده ضمانتنامه» در فرمها و در

قسمت «مالحظات» کارتهای حفاظتی درج گردد.
ح: برای تجهيزاتی که امکان قفل ضامن ایمنی و سایر وسایل حفاظتی مناسب وجود ندارد، باید از کارتهای هشداردهنده استفاده

شود.
که فرمان قطع بریکر از طریق سيستم رایانهای امکانپذیر میباشد، اپراتور باید حالت وصل بریکر را در زمانیDCSط: در پستهای 

مقدوربر روی آن صادر شده است، در حالتی قرار دهد که امکان وصل مجدد آن از طریق رایانه که کارت حفاظتی یا عمليات ممنوع 
نباشد یا با اصالح نرمافزار در این مواقع، هشدار الزم از طریق نرمافزار به اپراتور داده شود.

 عمليات جداسازی از منابع انرژی مکانيکی باید طبق شرایط زیر انجام شود: ـ۵ماده 
الف: به دليل اینکه برای انجام عمليات جداسازی از منابع انرژی مکانيکی، از مهارکنندهها و مسدودکنندهها استفاده میشود؛ باید
بازرسی دقيق از آنها بعمل آید تا مهارکنندهها و یا مسدودکنندهها به طور کامل بسته شده باشند و در صورت نياز برای اطمينان از

بسته بودن مورد آزمایش قرار گيرند.
استفاده قرار میگيرند، باید بعد از اطمينان از بستهب: مهارکنندهها و یا مسدودکنندههایی که برای انجام عمليات جداسازی مورد 

بودن کامل، محور عملکننده آنها به وسيله قفل ایمنی، ضامن ایمنی و یا سایر وسایل حفاظتی مناسب قفل شوند تا از باز شدن
ناخواسته آنها به طور مکانيکی جلوگيری شود.

ج: در صورتی که مهارکنندهها و یا مسدودکنندهها به موتور و یا سایر وسایل الکتریکی برای باز و بسته شدن مجهز باشند، ضروری
است مدار کنترل الکتریکی آنها نيز به طریقی از جمله، با خارج کردن فيوزهای برق، خارج کردن قسمتی از مکانيزم فرمان، برداشتن
فيوز اصلی، قطع برق موتور یا مدار فرمان و سایر روشها به گونهای عمل شود تا از باز شدن ناخواسته آنها به طور الکتریکی

جلوگيری شود.
بدون انرژی کردن

عمليات بدون انرژی کردن از منابع انرژی الکتریکی باید طبق شرایط ذیل از طریق سکسيونر زمين ایمن انجام شود: ـ ۶ماده
الف: از سکسيونرهایی استفاده شود که دارای کنتاکتهای قابل رؤیت باشند تا با رؤیت و بررسی وضعيت ظاهری، وضعيت باز و

بسته بودن آنها مشخص شود.
ب: در صورتی که برای انجام عمليات بدون انرژی کردن از سکسيونرهایی استفاده شود که فاقد کنتاکتهای قابل رؤیت باشند،

، باید بعد از انجام عمليات، هر سه فاز آنها بازرسی شود تا از وضعيت بدون انرژی بودن آنها  اطمينان حاصلGISمانند پستهای 
شود.

استفاده، در حالت  سکسيونرهای مورد  عملکننده  یا محور  عملکننده  شدنج: مکانيزم  باز  از  تا  شوند  باید قفل  بودن  بسته 
عمل آید. در صورتی که این کليدها برای باز و بسته شدن مجهز به موتور و یا سلونوئيدناخواسته آنها بطور مکانيکی جلوگيری به

باشند؛ عـالوه بر آن ضروری است مدار کنـترل آنها به طریقی، از جمله با برداشـتن فيوز برق، به گونهای عمل شود، تا از بازشدن
ناخواسته آنها بطور الکتریکی جلوگيری بعمل آید.

د: در صورتی که دستگاهها و یا خطوط فاقد کليد اتصال زمين ایمن و ثابت باشند، باید از اتصال زمينهای موقت و سيار ایمن به نحو
صحيح استفاده شود.

ه: بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهای مربوط به قفلهای ایمنی نصب شده، ضامنهای ایمنی قرار داده شده، مکانيزمهای خارج
پرونده کنار  یک مجموعه  باید در  کردن هستند،  انرژی  بدون  نقاط  به  که مربوط  ابزارها)  سایر  شده و  برداشته  (فيوزهای  شده، 

ضمانتنامه صادر شده قرار داده شوند و در دسترس گروههای اجرایی نيز نباشند.
باید از ندارد،  سایر وسایل حفاظتی مناسب وجود  یا ضامن ایمنی و  نصب قفل و  که امکان  تجهيزاتی  برای  تضمين  نقاط  و: در 
شود. تذکرداده  شخصی  حفاظت  کارت  درخواستکننده  یا  و  ضمانتنامه  دارنده  به  نموده و  استفاده  دهنده  کارتهای هشدار 
همچنين در قسمت تذکر به دارنده ضمانتنامه در فرمهای ضمانتنامه و یا قسمت مالحظات کارت حفاظت شخصی هم ثبت شود.

 عمليات بدون انرژی کردن از منابع انرژی مکانيکی باید به صورت زیر انجام شود:ـ٧ماده
الف: از آنجا که برای انجام عمليات بدون انرژی کردن از منابع انرژی مکانيکی، از مسدودکنندهها استفاده میشود، باید بازرسی

دقيق به عمل آید تا مسدودکنندهها کامًال باز باشند و عمل تخليه به طور کامل انجام شود.
ب: پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودکنندههایی که برای انجام عمليات بدون انرژی کردن مکانيکی مورد
استفاده قرارمیگيرند، باید محور عملکننده آنها به وسيله قفلها یا ضامنهای ایمنی و یا سایر وسایل حفاظتی مناسب، قفل

شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکی جلوگيری به عمل آید.
ج: در صورت درخواست و هماهنگی مجری انجام کار، فشار گاز، مایعات، بخارها تا حد فشار جو به صورتی که به عملکرد دستگاه

صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجری انجام کار تخليه شود.
د: در صورت درخواست و هماهنگی مجری انجام کار، مایعات و گازهای خطرناک با پيشبينیهای الزم در صورتی که به عملکرد
دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجری انجام کار به نحو ایمن و کامل تخليه شود (دستگاههای گرم تا حد قابل قبول
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براساس دستورالعمل سازنده خنک شوند).
ه: هوای محيط به نحو مطلوب تهویه شود.

و: قسمتهای گرم طبق روشهای موجود در دستورالعمل کارخانه سازنده تا حد قابل تحمل، خنک شوند.
ـ٨ماده مغناطيسی  کليد  موتور،  قبيل  از  الکتریکی  وسایل  به  مجهز  شدن  بسته  و  باز  برای  مسدودکنندهها  که  صورتی  در   

 باید برق موتور آنها قطع و یا قسمتی از مکانيزم فرمان آنها از مدار فرمان٧(سلونوئيد) باشند، عالوه بر عمليات مندرج در ماده 
الکتریکی خارج و یا فيوز برق برداشته شود تا با ایجاد نقص در مدار الکتریکی آن، از بسته شدن ناخواسته آنها بطور الکتریکی

جلوگيری به عمل آید.
 به منظور ممانعت از انرژیدار شدن مجدد دستگاهها و یا خطوط انرژی داری که  افراد در مجاورت آنها مشغول کارند و یاـ٩ماده

دستگاهها و یا خطوط برق داری که افراد با لوازم ایمنی استاندارد، متناسب با ولتاژ مربوطه بر روی آنها مشغول کارند، کارت احتياط
نصب گردد.

 جهت پایدار نگه داشتن تأمين برق و کاهش خسارات احتمالی ناشی از انجام عمليات اشتباه، باید حفاظت از دستگاههاـ١٠ماده
و خطوط به عمل آید.

 به منظور پایدار نگه داشتن شرایط تضمين شده، الزم است از فرمها و کارتهای حفاظتی استفاده شود و تا پایان کار وـ١١ماده
ابطال «فرمهای ضمانتنامه و کارتهای حفاظتی و اخطار» هيچگونه تغييری در نقاط تضمين شده داده نشود.

 نحوه تکميل، صدور و ابطال کارتها و فرمها باید با رعایت مفاد این آیيننامه و براساس دستورالعمل هر کارت و فرم درـ١٢ماده
بخش ضمایم انجام پذیرد. بدیهی است عناوین مورد استفاده در کليه فرمها و کارتهای ضميمه باید متناسب با شرکتها و سایر

موسساتی که دارای پست و خطوط انتقال داخلی هستند، تغيير یابد.
 کارت احتياط بایددر شرایط کاری ذیل استفاده گردد:ـ١٣ماده

الف: به هنگام کار در مجاورت خطوط یا دستگاههای انرژیدار، ممکن است مجریان کار باعث ایجاد حادثهای شوند که سبب بدون
برق شدن آنها شود که قطعًا انرژیدار شدن دوباره آنها باعث بروز آسيبهای جسمانی و خسارات مالی خواهد شد، به منظور
یا دستگاههای مجاور، الزم است «کارت کنندههای خطوط و  کنترل  یا دستگاهها، روی  جلوگيری از انرژیدار شدن مجدد خطوط 

احتياط» نصب شود.
گرم) با لوازم ایمنی مناسب و متناسب با ولتاژب: به هنگام کار بر روی خطوط و یا دستگاههای انرژیدار (مانند کار بر روی خطوط 

مربوطه، امکان دارد مجریانکار باعث به وجود آمدن حادثهای شوند که این حادثه سبب بدون برق شدن آنها شود و برقدار شدن
مجدد آنها آسيبهای جسمانی و خسارتهای مالی ایجاد کند. برای جلوگيری از انرژیدار شدن دوباره آنها، روی کنترلکنندههای

مربوطه باید کارت احتياط نصب شود.
ج: گاهی اوقات استفاده از یک نوع فرم و یا کارت حفاظت شخصی  برای انجام کار بر روی دستگاهها و خطوط، کافی نيست و در

شرایطی ممکن است حفاظت الزم را تأمين نکند، در این صورت باید از کارت احتياط استفاده گردد.
 صدور کارت احتياط باید طبق شرایط زیر انجام پذیرد:ـ١۴ماده

الف: صدور کارت احتياط مستلزم ارتباط مداوم و مطمئن «از طریق تلفن، بی سيم و نظایر آن» بين  مجری انجام کار (دارنده کارت) و
صادرکننده (اپراتور) است، در غير این صورت صدور کارت احتياط مجاز نيست.

ب: مجری انجام کار باید با صادرکننده (اپراتور) ارتباط برقرار کند و وضعيت کاری خود را گزارش دهد.
نزد صادرکننده امکان مراجعه حضوری  بعد مسافت،  به علت  کار)  احتياط (مجری انجام  کارت  که درخواستکننده  ج: در صورتی 
(اپراتور) را نداشته باشد، میتواند از طریق تلفن، بی سيم و یا سایر وسایل ارتباطی دیگر، ازاپراتوردیسپاچينگ، درخواست صدور
کارت احتياط کند و وضعيت ارتباطی خود را نيز اطالع دهد. در این صورت اپراتور دیسپاچينگ باید از صادرکننده (اپراتور) به نام مجری
انجام کار درخواست صدور کارت احتياط نماید و اپراتور دیسپاچينگ کليه هماهنگیها با گروه عملياتی و صادرکننده را به عهده

خواهد داشت.
د: در صورتی که دارنده کارت احتياط (مجری انجام کار) متوجه شود که ارتباطش با صادرکننده (اپراتور) یا اپراتور دیسپاچينگ قطع
شده، باید بالفاصله وضعيت را به حالت اوليه بازگرداند و کار را تعطيل و افراد و لوازم کار را از محيط کار خارج کند و در اسرع وقت

مراتب را به صادرکننده (اپراتور) یا اپراتور دیسپاچينگ اطالع دهد و ابطال کارت احتياط صادر شده را درخواست نماید.
ه: دارنده کارت احتياط باید از زمان دریافت کارت احتياط تا پایان کار، افراد تحت سرپرستی خود را به طور مستقيم نظارت نماید و به
هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی محل کار را ترک نکند. در صورتی که به هر علتی بخواهد محل کار را ترک و یا کار را تعطيل کند،
باید افراد و لوازم کار را از محيط کار خارج کند و مراتب را به صادرکننده (اپراتور) اطالع دهد و پس از آن ابطال کارت احتياط خود را

درخواست نماید.
و: دارنده کارت احتياط فقط مجاز است ابطال کارتهای احتياط صادر شده به نام خود را درخواست کند، غير از دارنده کارت هيچکس

دیگری به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی مجاز به درخواست ابطال کارت احتياط صادر شده نيست.
ز: در صورتی که به درخواست اپراتور دیسپاچينگ به نام مجری انجام کار،کارت احتياط صادر شده باشد، فقط اپراتور دیسپاچينگ

میتواند درخواست ابطال کارت احتياط صادر شده را نماید.
ح: در صورتی که کارت احتياط صادر شده باشد و به عللی دستگاهها و یا خطوط، بدون برق شوند، صادرکننده (اپراتور) باید با دارنده

مجریارتباط برقرار کند و مراتب را به وی اطالع دهد و ابطال کارتهای احتياط صادر شده به نامکارت احتياط و یا  اپراتور دیسپاچينگ 
انجام کار را درخواست کند و صادرکننده بعد از ابطال کارتها میتواند نسبت به برقدار کردن مجدد دستگاهها و یا خطوط اقدام کند.

برای شروع به کار مجدد باید کارتهای احتياط دیگری درخواست و صادر شود.
کارت با  نمیتواند  تحت هيچ عنوانی  گروهی  باشد. هيچ  نام خود داشته  به  کارت احتياط  باید  کار  شخص مجری انجام  ط: هر 

احتياطی که به نام دیگری صادر شده باشد، کار کند.
ی: در صورتی که کارت احتياط صادر شده باشد و به عللی دستگاهها یا خطوط، بدون برق شوند وبرقراری ارتباط ميان دارنده کارت

احتياط و صادرکننده (اپراتور)یا اپراتوردیسپاچينگ به هردليلی ممکن نشود باید به ترتيب زیر عمل شود:
ـ مجری انجام کار به محض اینکه متوجه شود که دستگاه و یا خط بدون برق شده، باید بالفاصله اعضای گروه و لوازم کار را از محيط١

کار دور، شرایط را به حالت عادی برگرداند و سعی کند در اسرع وقت با صادرکننده (اپراتور) ارتباط برقرار کند.
گذشت مدت «یک٢ بعد از  بود  کند، مجاز خواهد  برقرار  ارتباط  احتياط  کارت  با دارنده  نتواند  که  (اپراتور) در صورتی  ـ صادرکننده 

ساعت» از زمان بدون برق شدن خط یا دستگاه، با هماهنگی اپراتوردیسپاچينگ، کارت احتياط دارنده را ابطال و نسبت به برقدار
نمودن دستگاه و یا خط اقدام کند.

ک: کارتهای احتياط باطل شده باید به مدت یکسال بایگانی شود و در صورتی که حادثهای رخ داده باشد، کارتهای احتياط مربوطه
برای هميشه در پرونده حوادث واحد ایمنی شرکت بایگانی خواهند شد.
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ل: در صورتی که کارت احتياط صادر شده باشد و حين انجام کار به عللی حادثهای ناشی از انجام کار به وجود آید که سبب قطع
برق شده باشد، مجری انجام کار باید مراتب را در اسرع وقت به صادرکننده اطالع دهد.

وظایف درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار)
 درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) که فردی مسئول و مجاز است، باید قبل از شروع کار نکات زیر را اجراـ١۵ماده 
نماید:

الف: باید نزد صادرکننده (اپراتور) مراجعه و در صورت بعد مسافت از طریق اپراتوردیسپاچينگ تقاضای صدور کارت احتياط نماید و محل
کار و نوع کار را به وضوح تشریح کند.

ب: نوع وسيله ارتباط مخابراتی و وضعيت خود را به صادرکننده (اپراتور) یا اپراتوردیسپاچينگ اطالع دهد.
ج: قبل از صدور کارت احتياط به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی اقدام عملی ننماید ولی میتواند نسبت به تهيه مقدمات و لوازم

مورد نياز خود در شرایط کامًال ایمن اقدام کند.
وظایف صادرکننده کارت احتياط (اپراتور)

 صادرکننده کارت احتياط (اپراتور) بعد از تقاضای صدور کارت احتياط،  باید اقدامات زیر را  به عمل آورد:ـ١۶ماده
الف: پس از حصول اطمينان از سيستم ارتباط مخابراتی  بين درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) یا اپراتوردیسپاچينگ و

صادرکننده (اپراتور)، نسبت به صدور کارت احتياط اقدام کند.
ب: در صورتی که ارتباط مطمئن بين درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) با صادرکننده (اپراتور) یا اپراتوردیسپاچينگ وجود

نداشته باشد، صادرکننده (اپراتور) باید از صدور کارت احتياط خودداری کند.
ج: صادرکننده (اپراتور) باید برای یک دستگاه و یا یک مدار و یا یک خط یک فرم «تائيدیه صدور کارت احتياط» رابه نام درخواستکننده

کارت احتياط (مجری انجام کار)  تکميل و صادر نماید.
د: در صورتی که درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) به علت بعد مسافت نتواند آن را امضاء کند، صادرکننده (اپراتور)
طرف از  را  تأیيدیه  فرم  همراه  به  احتياط  کارت  اپراتوردیسپاچينگ  یا  کار)  انجام  (مجری  دارنده  موافقت  با  باید  احتياط  کارت 

درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) امضاء کند.
ه: صادرکننده (اپراتور) باید شماره کارتهای مربوط به یک تغذیهکننده (فيدر) یا خط و محلهای نصب آنها را در فرم تأیيدیه صدور
کارت احتياط در هر دو نسخه نوشته و نسخه اول آن را به دارنده کارت (مجری انجام کار) ارائه کند و در صورتی که دارنده کارت
(مجری انجام کار) بعلت بعد مسافت در ایستگاه حضور نداشته باشد فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط را برای اپراتوردیسپاچينگ
قرائت و بعد از موافقت وی از طرف مجری انجام کار امضاء نماید. در این صورت تکميل یک نسخه فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط

کافی است.
به صدورکارتهای احتياط ثبت کند.و: صادرکننده (اپراتور) باید مراتب را در دفتر گزارش روزانه و دفتر مربوط

ز: صادرکننده (اپراتور) بایدنسخه دوم برگه «تأیيدیه صدور کارت احتياط» را در محل مناسب و دور از دسترس نگهداری کند.
ح: صادرکننده (اپراتور) باید از درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) و یا اپراتوردیسپاچينگ بخواهد که ارتباطش را با وی

حفظ نموده و وضعيت کار گروه را گزارش کند.
ط: صادرکننده (اپراتور) باید کارتهای احتياط را روی کليد فرمان دهنده (سلکتور سویيچ)  و یا کليدی که قابليت نصب دارند با نخ و یا
وسيله عایق دیگری که استحکام الزم را داشته باشد، در معرض دید نصب کند به طوری که هم قابل رؤیت باشد و هم به آسانی

)، باید شرایط  ایجاد یادداشت در نرمافزار فراهم و در دفترDCSکنده نشود. در صورتی که امکان نصب کارت وجود نداشته باشد (
گزارش روزانه نيز ثبت گردد.

ی: در صورتی که درخواستکننده کارت احتياط (مجری انجام کار) به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد و احراز هویت وی برای
اپراتور امکان پذیر نباشد، باید از طریق اپراتوردیسپاچينگ تقاضای خود را اعالم و پيگيری کند.

مقررات ابطال کارت احتياط
 بعد از پایان کار، باید بالفاصله موارد زیر توسط دارنده کارت احتياط (مجری انجام کار) و یا صادرکننده (اپراتور) اجرا گردد:ـ١٧ماده

الف: دارنده کارت (مجری انجام کار) باید کليه  ابزارکار و لوازم را از محيط کار خارج نماید و وضعيت محيط را به حالت اوليه (شرایط
عادی و قابل بهرهبرداری) برگرداند.

ب: دارنده کارت (مجری انجام کار) باید افراد تحت سرپرستی را از محيط کار دور کند و پایان کار را به آنان اطالع دهد و محيط کار را با
رعایت مالحظات زیست محيطی نظافت نموده و مصالح و اشياء بالاستفاده و مازاد را خارج کند.

ج: نزد صادرکننده کارت احتياط (اپراتور) مراجعه و پایان کار را اطالع دهد و شرح کاری را که انجام داده و آخرین وضعيت را نيز به
آگاهی برساند، پس از آن با امضاء ردیف «لغو شد به وسيله...» در فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط، ابطال کارت احتياط خود را تقاضا

نماید.
ه: صادرکننده (اپراتور) کارتهای احتياط نصب شده را از محل نصب شده جمعآوری کند.

و: در صورتی که مجری انجام کار به علت بعد مسافت حضور نداشته باشد و برای وی مقدور نباشد که نزد صادرکننده (اپراتور)
مراجعه کند، پيام وی از طریق تلفن، بی سيم و نظایر آن مورد تأیيد خواهد بود و صادرکننده (اپراتور) با هماهنگی اپراتوردیسپاچينگ
باید بعد از دریافت پيام وی به منظور جلوگيری از اشتباه، آن را یک بار برای دارنده کارت احتياط تکرار و در صورت صحيح بودن اقدام به

ابطال فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط و نيز کارتهای احتياط وی نماید.
ز: صادرکننده (اپراتور) باید ساعت و تاریخ ابطال کارت احتياط را به دارنده کارت (مجری انجام کار) یا اپراتوردیسپاچينگ اطالع دهد و

به وی یادآوری کند که هيچ کارتی وجود ندارد.
دستگاهها را به وضعيت اول برگرداند.صادرکننده (اپراتور) میتواند در صورت لزومح: 

به گزارش روزانه و دفتر مربوط  احتياط را در دفتر  کارت  تأیيدیه صدور  احتياط و فرم  کارتهای  بایدابطال  (اپراتور)،  ط: صادرکننده 
صدورکارت احتياط ثبت کند.

کاربرد کارت حفاظت شخصی
 کارت حفاظت شخصی بایددرشرایط ذیل استفاده گردد:ـ١٨ماده

 ولت بيشتر نباشد.١٠٠٠الف: کار بر روی دستگاهها یا مدارهای الکتریکی که ولتاژ آنها از 
ب: کار بر روی دستگاهها یا مدارهایی که نقاط تضمين جداسازی و بیانرژیکننده مرتبط با آن دستگاه یا مدار (اعم از الکتریکی یا

مکانيکی) در یک ایستگاه قرار داشتهباشند.
ج: چنانچه امکان جداسازی و بدون انرژی کردن تمام ویا بخشی از مدار یا دستگاه وجود نداشته باشد، درخواست کننده(مجری
انجام کار) باید نسبت به تکميل فرم «درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين» اقدام نماید. استفاده از کارت حفاظت شخصی

صرفا در مواردی است که جداسازی و بدون انرژی کردن آن مدار یا دستگاه بطور کامل امکان پذیر باشد.
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مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی
 هر مجری انجام کار باید کارت حفاظت شخصی به نام خود داشته باشد و برای انجام دو کار توسط دو شخص مسئول برـ١٩ماده

روی یک دستگاه یا یک مدار نباید از یک کارت استفاده کرد.
 جهت کار بر روی یک دستگاه و یا مدار و یا بی، فرم «تائيدیه صدورکارتهای حفاظت شخصی» به نام دارنده کارت (مجریـ٢٠ماده

انجام کار) در دو نسخه تکميل و صادر میشود.
 هيچکس بدون موافقت مجری انجامکار تحت هيچ شرایطی مجاز به وارد شدن به محيط کار وی نيست.ـ٢١ماده
 تحت هيچ شرایطی هيچ کس مجاز به انجام عمليات روی نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده نيست.ـ٢٢ماده
 تحت هيچ شرایطی هيچکس مجاز به لغو کارت حفاظت شخصی صادر شده نيست و فقط شخص دارنده مجاز است تاـ٢٣ماده

کارت خود را لغو کند.
 کليه نقاط تضمين مربوط به جداسازی و بدون انرژیکننده باید دارای قفل و یا ضامن ایمنی بوده، به طوری که هيچکس قادرـ٢۴ماده

به انجام عمليات روی آنها نباشد.
 برای نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده باید از کليدهایی که کنتاکتهای آنها قابل رؤیت هستند، استفاده شود تاـ٢۵ماده

قطع و یا وصل بودن آنها با نگاه کردن مشخص شود. در صورتی که به ناچار کليدهایی مورد استفاده قرار گيرند که دارای کنتاکتهای
پنهان باشند، مجری انجام کار باید قبل از شروع کار، دستگاه و مدار مورد نظر را از نظر بدون برق بودن (بوسيله فازمتر استاندارد

متناسب با سطح ولتاژ) مورد آزمایش قرار دهد و مطمئن شود که کنتاکتهای کليد، باز شده است.
 کليدهایی که برای نقاط تضمين جداسازی مورد استفاده قرار میگيرند، باید در حالت باز قرار گيرند و قفل شوند یا بخشیـ٢۶ماده

از مکانيزم مربوط به وصل کليد یا قسمتی از مدار فرمان کليد خارج و یا قطع شود، به طوری که از وصل ناخواسته آنها بر اثر عمليات
ناخواسته جلوگيری بعمل آید.

در صورتی که دستگاه قابليت قفل شدن را نداشته باشد، صادرکننده باید کليه هشدارها و اطالعاتی که الزم است را در اختيار
درخواستکننده در ارتباط با اطالع از خطرات محيط انجام کار، با هدف پيشگيری از بروز حوادث احتمالی قرار دهد را در قسمت

مالحظات کارت ثبت نماید.
 مجری انجام کار باید بر کار گروههای تحت سرپرستی خود تا پایان کار نظارت داشته باشد و محيط کار را به هيچ عنوانـ٢٧ماده

ترک نکند، در صورتی که بخواهد به هر دليلی محل کار را ترک کند باید به طور کلی کار را تعطيل کند.
 در صورتی که مدت انجام کار طوالنی باشد (بيش از یک روز)، مجری انجام کار باید هر روز پس از تعطيل کردن کار و دورـ٢٨ماده

نمودن افراد از محيط، فرم تأیيدیه کارت حفاظت شخصی را تحویل صادرکننده نماید و اعالم کند که کار برای امروز تعطيل شده وافراد
محل را ترک کردهاند و روز بعد قبل از شروع کار ابتدا فرم تأیيدیه حفاظت شخصی را از صادرکننده دریافت نماید و تا قبل از دریافت،

مجاز به انجام کار نمیباشند.
 ولت بيشتر است قبل از شروع کار اتصال زمين۴٠٠ مجری انجام کار باید برای انجام کار روی مدارهایی که ولتاژ آنها از ـ٢٩ماده 

موقت نصب کند.
 ولت کمتر است قبل از شروع کار دقيقًا آن را۴٠٠ مجری انجام کار باید برای انجام کار روی مدارهایی که ولتاژ آنها از ـ٣٠ماده

آزمایش و از بدون برق بودن آنها اطمينان حاصل و آنها را اتصال کوتاه کند.
 در صورتی که مجری انجام کار مجبور باشد محل کار را ترک کند (مانند حادثه، بيماری و نظایر آن) باید کارت حفاظتـ٣١ماده

شخصی خود را لغو کند و اقدامات الزم جهت صدورکارت دیگری به نام فرد مجاز دیگری به عمل آید.
 در صورتی که به عللی مجری انجام کار سر کار حاضر نشود (مانند بيماری، حادثه و نظایر آن) ابتدا باید کار تعطيل شود وـ٣٢ماده

سرپرست مجری انجام کار همراه با صادرکننده (اپراتور وقت)، کتبًا موافقت خود را برای ابطال کارت حفاظت شخصی وی اعالم کنند
و این کارت باطل شده باید برای هميشه در پرونده مخصوص بایگانی شود.

 صادرکننده باید کليه کليدها و ضامنهای ایمنی و مکانيزمهای خارج شده را در محلی مطمئن و دور از دسترس سایرینـ٣٣ماده
نگهداری کند و تا اعالم پایان کار و ابطال کارت حفاظت شخصی و فرم تأیيدیه صدور کارتهای حفاظت شخصی، در اختيار کسی

قرار ندهد.
 انجام عمليات بدون انرژی نمودن باید بعد از اتمام عمليات جداسازی صورت پذیرد و در صورت درخواست مجری انجام کارـ٣۴ماده

فشار گازها، مایعات تا حد فشار جو و گازهای خطرناک کامًال تخليه شود و برای مایعات و گازهای خطرناک پيشبينیهای الزم به
های گرم تا حد قابل قبول براساس دستورالعمل کارخانه سازنده خنک شوند.عمل آید و دستگاه

لوازم ایمنی سالم و مناسب وـ٣۵ماده باید از  تضمين جداسازی دستگاه و یا مدار،  نقاط  بودن  بدون انرژی  به منظور آزمایش   
متناسب با ولتاژ استفاده شود.

 کارتهای حفاظت شخصی ابطال شده به همراه تأیيدیه باید به مدت یک سال بایگانی و چنانچه در حين کار اتفاقی رخـ٣۶ماده
داده باشد باید برای هميشه در پرونده حوادث واحد ایمنی بایگانی شود.

 چون برای انجام عمليات جداسازی از منابع مکانيکی از مسدودکننده استفاده میشود، بنابراین باید بازرسی مجدد وـ٣٧ماده
دقيق از آنها به عمل آید تا کامًال بسته باشند و در صورت نياز آزمایش نيز بشوند.

برای انجام عمليات جداسازی مکانيکی موردـ٣٨ماده که  کامل مسدودکنندههایی  تخليه  بودن و  باز  پس از حصول اطمينان از   
قفل شونداستفاده قرار میگيرند، باید محور عملکننده آنها به وسيله قفلها یا ضامنهای ایمنی یا سایر وسایل حفاظتی مناسب 

صورتی که مسدودکنندهها برای باز و بسته شدن بهتا از بسته شدن ناخواسته آنها به طور مکانيکی جلوگيری به عمل آید. در
وسایل برقی مجهز باشند، باید مدار کنترل برق آنها قطع شود تا از باز و بسته  شدن ناخواسته آنها به طور الکتریکی نيز جلوگيری

به عمل آید.
 از آنجا که برای انجام عمليات بدون انرژی کردن از منابع مکانيکی، از مسدودکنندهها استفاده میشود، بنابراین بایدـ٣٩ماده

بازرسی مجدد و دقيق از آنها به عمل آید تا کامًال باز شده باشند و در صورت نياز آزمایش نيز بشوند تا موارد خطرناک برطرف شده
باشد.

وظایف دارنده کارت حفاظت شخصی (مجری انجام کار)
 دارنده کارت حفاظت شخصی (مجری انجام کار)، باید قبل از شروع کار مراتب زیر را به  مورد  اجرا گذارد:ـ۴٠ماده 

الف: به صادرکننده (اپراتور) مراجعه و با تشریح نوع و محل کار، ساعت شروع و مدت زمان تقریبی انجام کار، صدور کارت حفاظت
شخصی را تقاضا نماید. (این تقاضا به صورت شفاهی و حضوری انجام میگيرد)

ب: قبل از صدور فرم تأیيدیه کارت حفاظت شخصی، انجام کار تحت هيچ شرایطی مجار نمیباشد و مجری فقط میتواند نسبت به
تهيه مقدمات کار و وسایل مورد نياز، خارج از محوطه کار در شرایط کامًال ایمن اقدام کند.

وظایف صادرکننده کارت حفاظت شخصی
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 صادرکننده (اپراتور) بعد از دریافت درخواست کارت حفاظت شخصی، باید جهت بررسی، تصویب و صدور کارت حفاظتـ۴١ماده
شخصی، اقدامات زیر را به ترتيب انجام دهد:

الف: به اتفاق دارنده کارت حفاظت شخصی (مجری انجام کار) محل کار را بررسی و در صورتی که مشکلی نباشد و یا نقطه
ابهامی وجود نداشته باشد، نسبت به قبول صدور کارت حفاظت شخصی با هماهنگی مسئول بهرهبرداری اقدام کند.

عمليات گردد و  انجام  ایمنی  یا ضامنهای  نصب قفل  با  کار  انجام  کردن در حضور مجری  انرژی  بدون  عمليات جداسازی و  ب: 
ایمنسازی به تأیيد مجری انجام کار برسد.

ج: حایلها و عالیم ایمنی هشداردهنده در صورت نياز با حضور دارنده کارت حفاظت شخصی (مجری انجام کار) در محلهای مورد
نياز نصب شوند.

د: صادرکننده (اپراتور) باید فرم تأیيدیه صدور کارتهای حفاظت شخصی را در دو نسخه تکميل نموده ونسخه اول فرم را بعد از
امضای دارنده کارت (مجری انجام کار) تحویل وی نماید و به او اعالم کند که میتواند کارش را شروع کند.

ه: شماره فرم تأیيدیه صدور کارتهای حفاظت شخصی  و همچنين شماره کارتهای حفاظت شخصی  و محل و نوع کار و نام
دارنده آنها را با ذکر ساعت و تاریخ صدور در دفتر مربوط به صدورکارتهای حفاظت شخصی ثبت کند.

مقررات لغو و ابطال کارت حفاظت شخصی
 پس از اتمام کار، جهت لغو کارت حفاظت شخصی صادر شده، دارنده کارت حفاظت شخصی باید موارد زیر را انجام دهد:ـ۴٢ماده

الف: ابزار و لوازم کار را از محيط کار خارج، اتصال زمينهای موقت نصب شده را برداشته، محيط کار را با رعایت مالحظات زیست
محيطی نظافت نموده، مواد و وسایل را از محيط کار خارج کند.

ب: محيط کار و دستگاه را به وضعيت اوليه درآورده و کليه افراد تحت سرپرستی را از محيط کار دور کند و به آنان اطالع دهد که کار
پایان یافته است و دیگر حفاظتی وجود ندارد، لذا کسی مجاز به وارد شدن به محيط کار خاتمه یافته نيست و باید دستگاه و یا مدار،

برقدار تلقی شود.
ج: به صادرکننده (اپراتور) مراجعه کند و کار انجام شده را تشریح و آخرین وضعيت دستگاه یا مدار و اتمام کار و برداشته شدن اتصال
زمينهای موقت نصب شده را اطالع دهد، و درخواست ابطال فرم تأیيدیه صدورکارتهای حفاظت شخصی و کارتهای حفاظت

شخصی خود را نموده و اعالم نماید که بهرهبرداری از دستگاه بالمانع است و یا اینکه به علت نقص فنی، قابل بهرهبرداری نيست.
 با درخواست ابطال کارت حفاظت شخصی از سوی مجری انجام کار، صادرکننده (اپراتور) باید از محيط کار بازدید نماید و درـ۴٣ماده

صورتی که نکته مبهمی وجود نداشته باشد جهت ابطال، موارد ذیل را اجرا نماید:
الف: نسخه اول فرم تأیيدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نزد مجری انجام کار است از وی اخذ وپس از تکميل ردیف مربوطه،

نسبت به ابطال آن اقدام کند.
ب: کارتهای حفاظت شخصی نصب شده را بردارد.

ج: حایلها و عالیم ایمنی هشداردهنده را در صورتی که نصب شده باشند جمعآوری کند.
د: در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين بدون انرژی شده را به حالت اوليه اجرا کند.

ه: در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين جداسازی را به حالت اوليه اجرا کند.
و: بعد از اتمام عمليات و برگشتن نقاط تضمين به حالت اوليه و آماده شدن برای بهرهبرداری، آخرین بازدید را به منظور حصول
اطمينان از وضعيت دستگاه و صحت عمليات انجام شده به عمل آورد و در حضور مجری انجام کار، دستگاه را در مدار قرار دهد و به

اتفاق وی مجددًا از دستگاه یا مدار، بازرسی نهایی را به عمل آورد.
ز: شرایط بهرهبرداری از دستگاه یا مدار را در دفتر گزارش روزانه و دفتر صدور کارتهای حفاظت شخصی ثبت کند.

کارت حفاظت دستگاه
 درخواست نصب وابطال کارت حفاظت دستگاه باید از طرف مسئول بهرهبرداری یا اپراتوردیسپاچينگ انجام گيرد.ـ۴۴ماده
 در صورتی که درخواستکننده در فاصله دوری مستقر باشد (مسئول بهرهبرداری، اپراتوردیسپاچينگ) ردیف «درخواستـ۴۵ماده

کننده» را اپراتور تکميل کند و از طرف وی امضاء نماید.
مقررات لغو کارت حفاظت دستگاه

هماهنگی دیسپاچينگ میتواند پس از درخواست ازاپراتور در صورت عدم دسترسی به درخواستکننده لغو کارت، باـ ۴۶ماده
طریق وسایل ارتباطی و ثبت ساعت و تاریخ در کارت، از طرف وی کارت را امضاء نماید.

فرمهای ضمانتنامه
از ـ ۴٧ماده آنها  که ولتاژ  تجهيزاتی  بر روی دستگاهها، مدارات، خطوط و  کار  تضمين١٠٠٠به منظور  نقاط  بوده و  بيشتر   ولت 

جداسازی و بدون انرژیکننده آنها (اعم ازالکتریکی یا مکانيکی) در یک ایستگاه و یا ایستگاههای مرتبط با خط و مدار قرار داشته
باشند. فرمهای ضمانتنامه برحسب شرایط، نوع و محل کار صادر میگردند.

فرم تضميننامه ایستگاه
 در فرم تضميننامه ایستگاه شرایط زیر باید به طور کامل رعایت شود:ـ۴٨ماده

الف: در صورتی که درخواستکننده قصد انجام عمليات روی تجهيزات سر خط یا طول خط را داشته باشد باید ضمانتنامه مورد
درخواست آن تحت عنوان تضميننامه ایستگاه بوده و صادرکننده باید نسبت به صدور فرم تضميننامه اقدام نماید.

به عهده مرکز دیسپاچينگ منطقه میباشد و الزمب: وظيفه هماهنگی جهت صدور تضميننامه ایستگاه در ایستگاههای مرتبط 
تضميننامهمرتبط با خط مورد درخواست، کليه ردیفهای مربوط به جدول «الف»است پس از صدور تضميننامه در ایستگاههای 

گردد.ایستگاه مبدأ، با هماهنگی دیسپاچينگ و توسط اپراتور وقت ایستگاه تکميلصادر شده در 
ج: تضميننامه ایستگاه در ایستگاههای مرتبط باید به درخواست اپراتور پست مبدأ و هماهنگی دیسپاچينگ و به نام مجری انجام

کار صادر گردد.
پس از هماهنگی و اخذ موافقت دیسپاچينگ باید  تضميننامه به در خواست اپراتور مبدأ، اپراتور ایستگاه مقابل  د: جهت صدور 
مربوطه نسبت به صدور تضميننامه به نام مجری انجام کار اقدام نماید و پس از انجام مراحل عمليات (مانور) و نصب کارت عمليات
ممنوع متناسب با فرم اقدام نماید و فرم تضميننامه صادر شده را تکميل و از طرف وی امضاء نماید. همچنين اپراتور ایستگاه مبداء

باید اطالعات تضميننامه صادر شده در ایستگاه مقابل را در جدول «الف» تضميننامه صادر شده خط مورد درخواست ثبت نماید.
ه: در صورتی که کاری روی تجهيزات دیگر ایستگاههای مرتبط با خط انجام نشود جهت صدورتضميننامه در آن ایستگاه ها، نياز به

تکميل فرم درخواست صدور ضمانتنامه نمیباشد و درخواست صادر شده اوليه در ایستگاه مبدأ کافی است.
 در شرایط صدورتضميننامه جهت ایستگاه مقابل در صورتی که دستگاهها و یا خطوط فاقد کليد اتصال زمين باشند، اپراتورـ۴٩ماده

باید با هماهنگی مجری انجام کار از اتصال زمينهای موقت و سيار مناسب به نحو صحيح استفاده نماید.
 در شرایط اضطراری کار بر روی خطوط و عدم امکان مراجعه مجری انجام کار به نزدیکترین ایستگاه جهت اخذ تضميننامه ـ۵٠ماده
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ایستگاهی، اپراتور به درخواست و هماهنگی  دیسپاچينگ  بصورت تلفنی و یا بیسيم، تضميننامه ایستگاهی  به نام مجری
انجام کار صادر مینماید.

 جهت صدور تضميننامه به نام «مجری انجام کار» نيازی به نوشتن فرم «درخواست صدور ضمانتنامه» نمیباشد.تبصره:
مقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش

در مواقعی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد و دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) حين انجام کار نياز به ـ ۵١ماده
انجام آزمایش داشته باشد، باید موارد زیر را اجرا نماید:

الف: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید کليه افراد را از محيط کار دورکرده و نزد صادرکننده فرم مراجعه و فرم درخواست انجام
عمليات تحت اجازه کار و آزمایش را در دو نسخه  تکميل کند و تا قبل از اعالم کتبی صادرکننده مبنی بر آماده بودن شرایط آزمایش

هيچگونه اقدامی نکند.
یک به  یک  را  سرپرستی  تحت  افراد  کليه  باید  کار)  انجام  (مجری  ضمانتنامه  دارنده  وب:  مطلع  آزمایش  انجام  به  نسبت 

راهنماییهای الزم را ارائه کند و آنان را از محيط کار دور کرده و تذکرات الزم را بدهد که تا اعالم پایان آزمایش به محل کار نزدیک
نشوند.

ج: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید کليه افرادی را که نامشان در جدول «ب» پيوست فرم اجازه کار و آزمایش ثبت شده
است نسبت به انجام آزمایش مطلع و از محيط کار دور نموده و از آنها بخواهد جدول «اسامی سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از
فرایند آزمایش و برگشت به حالت تضمين مطلع شدهاند» را تکميل کرده و فرم درخواست آزمایش را مبنی بر آگاهی از آزمایش

امضاءکنند و به آنان تذکر دهد که تا اعالم پایان آزمایش به محيط کار نزدیک نشوند.
د: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید فرم درخواست آزمایش تکميل شده را برای آماده کردن شرایط شروع آزمایش، به

صادرکننده ضمانتنامه تحویل دهد و منتظر بماند تا وی انجام عمليات را اعالم کند.
ه: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید همکاریهای الزم را به منظور آماده کردن شرایط شروع آزمایش با صادرکننده به عمل

آورد.
و: صادرکننده ضمانتنامه بعد از انجام عمليات و آماده کردن شرایط الزم مربوط به درخواست آزمایش، فرم درخواست انجام عمليات
تحت اجازه کار و آزمایش را در دو نسخه تکميل و امضاء و نسخه اول آن را برای اطالع دارنده ضمانتنامه به وی مسترد نموده و

نسخه دوم آن را در بخش کارهای در حال انجام پرونده اجازه کار و آزمایش قرار دهد.
از دریافت فرم بعد  شده در فرمز: دارنده ضمانتنامه  ثبت  آزمایشات مجاز  انجام  به  آزمایش  برای  شرایط  بودن  آماده  بر  مبنی 

درخواست آزمایش اقدام کند.
ح: در صورتی که صادرکننده ضمانتنامه تشخيص دهد که انجام آزمایش ممکن است سالمت دستگاه را به خطر بيندازد و یا ممکن
است اثر نامطلوب روی شبکه و تجهيزات داشته باشد، باید انجام آزمایش را تصویب نکند و از مسئوالن بهرهبرداری کسب تکليف

کند.
ط: دارنده ضمانتنامه مسئول حفظ دستگاه در زمان آزمایش است و باید در هنگام آزمایش دقت الزم را بکار برد تا آسيبی به

دستگاهها وارد نشود.
ی: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید همواره آمادگی داشته باشد تا در صورت درخواست صادرکننده بتواند در اسرع وقت

دستگاه و یا خطوط را برای بهرهبرداری آماده و فرم ضمانتنامه دریافتی خود را لغو کند.
برگرداندن وضعيت به حالت تضمين شده دربه منظور دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید پس از انجام آزمایشها ـ ۵٢ماده

مراجعه کند و اقدامات زیر را به ترتيب انجام دهد:فرم اجازه کار و آزمایش، مجددًا به صادرکننده
الف: نسبت به لغو فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش اقدام کند.

ب: کليه افرادی را که نامشان در جدول «ب» پيوست فرم اجازه کار و آزمایش ثبت شده است، یک به یک نسبت به اقدامات الزم
شده جدول «اسامی سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از فرایند آزمایش و برگشت بهبرای اتمام آزمایش مطلع نموده و افراد یاد 

همچنين ضروری است به آنان تذکرتضمين مطلع شدهاند» فرم درخواست عمليات تحت اجازه کار و آزمایش را امضاء کنند. حالت
بدهد که تا اعالم پایان عمليات و برگشت شرایط به حالت تضمين شده در فرم ضمانتنامه به محيط کار نزدیک نشوند.

ج: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید پس از لغو فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش منتظر بماند تا
شرایط برگشت به حالت تضمين شده اوليه توسط صادرکننده به وی اعالم شود.

د: صادرکننده باید بعد از اتمام عمليات و برگشت وضعيت به حالت تضمين شده اوليه طبق فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده، در
ردیف «مورد قبول واقع شد بوسيله» را در نسخه دوم فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش را با ذکر تاریخ و ساعت

امضاء نماید و  آن را در بخش کارهای انجام شده پرونده اجازه کار و آزمایش مربوط بایگانی کند.
ه: دارنده ضمانتنامه بعد از لغو فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش مبنی بر برگشت وضعيت به حالت تضمين

شده باید مراتب را به گروههای تحت سرپرستی و همچنين افرادی که نام آنان در جدول «ب» ثبت شده است اعالم کند.
و: مجری انجام کار در صورت نياز به ادامه کار بعد از برگشت وضعيت به حالت تضمين اوليه با همان فرم اجازه کار و آزمایش قبلی
میتواند شروع به کار کند، در غير اینصورت پس از اعالم اتمام کار باید نسبت به لغو فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده قبلی اقدام

نماید.
مقررات عمومی درخواست صدور ضمانتنامه

مقررات عمومی درخواست صدور ضمانتنامه به شرح زیر میباشد: ـ ۵٣ماده
الف: فقط افراد مسئول و مجاز میتوانند فرم درخواست صدور ضمانتنامه را تکميل کنند.

ب: فرم درخواست صدور ضمانتنامه باید به صورت «خوانا و بدون قلمخوردگی» پاک شدگی و الکگرفتگی و نظایر آن تکميل شود.
دستورالعملهای ثابت بهرهبرداری ابالغی وزارت نيرو تکميل وج: فرم درخواست صدور ضمانتنامه باید قبل از شروع کار و مطابق با

تحویل مسئوالن بهرهبرداری شود تا آنان برای بررسی و برنامهریزی فرصت کافی داشته باشند.
د: در شرایط اضطراری درخواستکننده میتواند فرم درخواست صدور ضمانتنامه را بالفاصله تکميل نموده و تسليم اپراتور وقت

کند.
ه: در صورتی که درخواستکننده با مسئول بهرهبرداری فاصله مکانی زیادی داشته باشد، میتواند از طریق تلفن، بی سيم یا
دورنگار و دیگر وسایل ارتباطی درخواست خود را به مسئول بهرهبرداری ارایه کند و مسئول بهرهبرداری فرم درخواست را تکميل و یک

بار برای وی بخواند و پس از تأیيد، نام و نامخانوادگی او را ثبت و از طرف وی امضاء کند.
و: درخواستکننده بعد از آگاهی از اینکه فرم درخواست صدور ضمانتنامه وی مورد تصویب قرار گرفته، باید قبل از فرارسيدن زمان

شروع کار با اپراتور وقت تماس برقرار نموده و از وضعيت ضمانتنامه، اطالع حاصل کند.
ز: درخواستکننده و مجری انجام کار قبل از صدور فرم ضمانتنامه تحت هيچ شرایطی و به هيچ عنوان مجاز به انجام کار نيستند.
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ح: در صورتی که مجری انجام کار به عللی نتواند در محل کار حضور یابد یا قادر به انجام کار در موعد مقرر نباشد،  باید در اسرع
وقت مراتب را بصورت کتبی به درخواستکننده اطالع دهد و درخواستکننده نيز مسئول بهرهبرداری را مطلع نموده و فرم درخواست

خود را لغو کند.
ط: در صورتی که الزم باشد در فرم درخواست صدور ضمانتنامه، از نظر ضمانتنامه مورد در خواست، مجری و یا جانشين مجری
انجام کار، دستگاهها و یا خطوطی که کار بر روی آنها انجام داده میشود، شرح کار و یا شرح کامل آزمایشاتی که انجام داده
میشود، دستگاهها و خطوط برقدار مجاور محل کار، تاریخ شروع و یا تاریخ خاتمه کار تغييری داده شود، فرم در خواست صدور

ضمانتنامه باید به در خواستکننده برگشت داده شود تا فرم خود را لغو و فرم دیگری را تکميل کند.
ی: درخواستکننده باید کليه اطالعات مورد لزوم را به منظور صدور ضمانتنامه به نحو شایسته و ایمن در اختيار صادرکننده قرار

دهد.
ک: درخواستکننده، همانند صادرکننده در اجرای قوانين حفاظتی مسئوليت دارد و باید بررسیهای الزم را انجام دهد.

ل: درخواستکننده باید فرم درخواست صدورضمانتنامه تکميل شده را تحویل دریافتکننده (مسئول بهرهبرداری) دهد و در مورد
محل، نوع و نحوه انجام کار توضيحات الزم را بدهد و در صورتی که نياز باشد، به اتفاق مسئول بهرهبرداری محيط کار را بررسی کند

تا هيچ نکته مبهمی وجود نداشته باشد.
درشرایط اضطراری، اپراتور ایستگاه باید در صورت دسترسی نداشتن به تصویبکننده،موافقت وی را از طریق تلفن، بیتبصره: 

سيم و یا سایر وسایل ارتباطی، کسب و پس ازثبت در فرم درخواست صدور ضمانتنامه ازطرف  وی امضاء کند.
ـ ۵۴ماده صدور  درخواست  فرم  در  شده  ثبت  مندرجات  باید  (اپراتور)،  ضمانتنامه  صدور  درخواست  فرم  نهایی  تصویبکننده 

ضمانتنامه را مورد بررسی قرار دهد و موارد زیر را اجرا کند:
الف: صحت و کامل بودن اطالعات ثبت شده را از نظر ایمنی محيط کار، خارج کردن دستگاه و یا خط از مدار، بررسی و اگر اطالعات

کافی و واضح نباشد اطالعات الزم را از درخواستکننده کسب کند.
ب: محيط کار را بررسی کند تا هيچگونه ابهامی وجود نداشته باشد.

ج: اجرای عمليات و ایمن بودن محيط کار را دقيقًا مورد بررسی قرار دهد.
د: در صورت ثبت ردیف «دستگاهها و خطوط انرژی دار...» در فرم درخواست صدور ضمانتنامه، خطوط یا دستگاههای برقدار مجاور

محل کار را دقيقًا بررسی کند که خطرآفرین نباشند.
ه: در صورتی که انجام عمليات بدون برق کردن، جدا سازی و بدون انرژی کردن مسئلهای ایجاد نکند و کفایت ایمنی محيط کار نيز
تضمين شود و هيچ گونه مانعی برای انجام کار وجود نداشته باشد و جهت خروج دستگاه پيشبينیهای الزم نيز به عمل آمده

باشد، موافقت خود را به درخواستکننده اعالم نماید.
و: در صورتی که درخواست صدور ضمانتنامه مورد موافقت قرار نگيرد باید با رنگ قرمز مخالفت خود را اعالم نموده و با ذکر دالیل

عدم موافقت، فرم درخواست را به درخواستکننده تحویل نماید.
مقررات صدور فرم ضمانتنامه

وظایف صادرکننده ضمانتنامه (اپراتور)
مسئول صادرکننده فرم ضمانتنامه (اپراتور) باید بعد از دریافت فرم تکميل و تصویب شده «درخواست صدور ضمانتنامه» ـ ۵۵ماده

با حضور و همراهی مجری انجام کار آن را بررسی، و مراحل زیر را به مورد اجرا گذارند:
الف: تهيه و تکميل فرم ضمانتنامه مورد نياز و مدارک مربوط.

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

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

ه: عمليات بدون انرژی کردن با استفاده از سکسيونر اتصال زمين یا ارت موقت دستی در خطوط فاقد سکسيونر اتصال زمين.
و: اجرای عمليات مربوط به ایمنکردن محيطکار از دستگاهها و خطوط برقدار و خطرآفرین مجاور محلکار، طبق موارد ثبت شده فرم

درخواست صدور ضمانتنامه.
ز: عمليات مربوط به محصور نمودن محيط کار.

ح: تضمين فرم ضمانتنامه.
ط: نشان دادن نقاط تضمين شده به درخواستکننده (مجری انجام کار).

ی: نصب کارت «عمليات ممنوع» بر روی نقاط تضمين شده.
ک: اخذ امضاء فرم ضمانتنامه از درخواستکننده (مجری انجام کار).

ل: صدور فرم ضمانتنامه.
م: ارائه نسخه اول فرم ضمانتنامه به مجری و مطلع نمودن وی به اینکه میتواند کارش را شروع کند.

ن: الصاق فرمهای ترتيب اجرای عمليات و فرم جدول «ب» روی نسخه دوم فرم ضمانتنامه و قرار دادن آنها در پرونده جداگانه با کليه
مدارک و دستورالعملها و همچنين کليد قفلها و ضامنهای ایمنی در نزد خود و دور از دسترس سایرین.

ص: ثبت شماره، زمان، نام دارنده ونوع ضمانتنامه صادر شده دردفترگزارش روزانه و دفتر مخصوص ضمانتنامه
وظایف دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) در اجرای صدورضمانتنامه

مسئوليتهای دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) به شرح زیر میباشد: ـ ۵۶ماده
الف: دارنده ضمانتنامه مسئول ایمنی افراد تحت سرپرستی خود بوده و باید از شروع تا پایان کار در محل کار حضور یابد و آنها را

سرپرستی کند. او تحت هيچ شرایطی و به هيچ عنوان مجاز به ترک محل کار خود نيست.
ب: دارنده ضمانتنامه قبل از دریافت فرم ضمانتنامه به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی مجاز به انجام کار نيست.

ج: دارنده ضمانتنامه باید دستگاههایی را که کار روی آنها مجاز است به عالوه محدوده مجاز کار را برای کارکنان تحت سرپرستی
معرفی و تشریح کند.

د: دارنده ضمانتنامه باید قبل از شروع کار، ابتدا تعداد اتصال زمين موقت (ارتهای موقت) را که جهت ایمن کردن محيط کار الزم
نصب کابلهای اتصال زمين موقت  نموده و در فرم ضمانتنامه در قسمت  «آیا  پيشبينی  کند،  نصب  کار  است در طرفين محل 

میشود» با قيد تعداد ثبت و امضاء نماید.
ه: ارتهای موقت مذکور باید در محدوده محيط مجاز انجام کار نصب گردد و مسئوليت تشخيص محل مناسب نصب به عهده دارنده

ضمانتنامه (مجری انجام کار) میباشد.
و: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید خطرهای دستگاههای انرژیدار مجاور محل کار را برای افراد تحت سرپرستی تشریح
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کند.
بدون انرژی شده و اتصال زمينهای موقت نصب شده راز: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید نقاط مجزا شده و همچنين 

تشریح کند.برای کارکنان تحت سرپرستی
ح: در صورتی که در نقاط تضمين از کليدهایی استفاده شود که دارای کنتاکتهای پنهان باشند، مجری انجام کار باید قبل از شروع
کار، دستگاه و مدار را از نظر بدون برق بودن (بوسيله فازمتر استاندارد متناسب با سطح ولتاژ) مورد آزمایش قرار دهد و مطمئن شود

که کنتاکتهای کليد، باز شده است.
 ولت کمتر است قبل از شروع کار دقيقًا آن را آزمایش و از۴٠٠ط: مجری انجام کار باید برای انجام کار روی مدارهایی که ولتاژ آنها از 

بدون برق بودن آنها اطمينان حاصل و آنها را اتصال کوتاه کند.
ی: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) مسئول ایمنی افرادی است که برای بازدید و یا بازرسی به آنها مجوز ورود به محيط کار

«ب» پيوست) و در شرایطی که قادر به تأمين ایمنی آنها نباشد باید از دادن مجوز ورودخود را میدهد (اسامی ثبت شده در جدول 
به آنها خودداری کند.

ک: در صورتی که دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) بخواهد به هر دليلی برای مدتی کوتاه محيط کار را ترک کند باید ابتدا کار را
تعطيل و افراد را از محيط کار دور کند و نسخه اول ضمانتنامه را به صادرکننده (اپراتور) تحویل دهد تا وی از وضعيت کار اطالع داشته

باشد.
ل: در صورتی که فرمهای ضمانتنامه برای انجام کار بيشتر از یک روز صادر شده باشند، دارنده ضمانتنامه باید هر روز پس از پایان
کار و دور کردن افراد از محيط، نسخه اول فرم ضمانتنامه را تحویل صادرکننده دهد و اعالم کند که «کار برای امروز تعطيل شده و
افراد منطقه کار را ترک کردهاند» و روز بعد، قبل از شروع کار ابتدا نسخه اول فرم ضمانتنامه خود را از صادرکننده دریافت کند. این

اقدام بدین منظور است که صادرکننده از وضعيت کار اطالع کامل داشته باشد و موارد  فوق را در دفتر گزارش ثبت نماید.
به صدور نسبت  باید   (اپراتور)  یابد، صادرکننده  کار حضور  انجام  نتواند جهت  به دالیلی  بنا  کار  انجام  که مجری  م: در صورتی 

ضمانتنامه به نام جانشين مجری انجام کار اقدام نماید.
ن: در صورتی که دارنده ضمانتنامه به علت دوری راه نتواند نزد صادرکننده مراجعه کند، بر اساس بند «ل» باید از طریق تلفن، بی
سيم و یا سایر وسایل ارتباطی، دور شدن افراد و تعطيلی کار را به اپراتور دیسپاچينگ گزارش نموده  تا به اطالع اپراتور رسانده
شود تا اپراتور نيز موارد را در دفتر گزارش روزانه ثبت نماید. روز بعد دارنده ضمانتنامه قبل از شروع کار از طریق اپراتور دیسپاچينگ

ابتدا صادرکننده را مطلع نماید تا از وضعيت کار مورد نظر اطالع کامل داشته باشد.
ظ: دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) وظيفه دارد در بررسی موارد مندرج در ضمانتنامه که صادرکننده انجام میدهد، شرکت

نماید.
مقررات ابطال فرم ضمانتنامه

وظایف دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار)
دارنده ضمانتنامه (مجری انجام کار) باید بالفاصله پس از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد و سپس نسبت به لغو فرم ـ ۵٧ماده

ضمانتنامه اقدام کند:
الف: لوازم و ابزار کار مربوط به خود را جمعآوری و از محيط کار خارج کند.

ب: محيط کار را تميز و هرگونه لوازم و وسایل مازاد را از محيط کار با رعایت مالحظات زیست محيطی خارج کند.
ج: کليه کارکنان تحت سرپرستی خود را از محيط کار دور کند و به آنان تذکر بدهد که در فاصلهای ایمن قرار گيرند، زیرا قصد لغو

ضمانتنامه را دارد و از این لحظه هيچگونه تضمينی وجود ندارد و دستگاهها و خطوط باید برقدار تلقی شوند.
د: به افرادی که نام آنان در جدول «ب» پيوست ضمانتنامه ثبت شده اطالع دهد که قصد لغو ضمانتنامه را دارد و آنان باید از محيط

کار دور شوند و اسامی آنان از جدول «ب» پيوست ضمانتنامه خارج شود.
و: محيط کار و دستگاه را به منظور حصول اطمينان از عادی بودن وضعيت آن بازرسی کند.

ز: اتصال زمينهای موقت که توسط اپراتور نصب شده است را با همراهی اپراتور جمعآوری کند.
ح: نزد صادرکننده ضمانتنامه مراجعه کند و شرح مختصری از کارهای انجام شده یا تغييرات ایجاد شده در وضعيت دستگاه و یا

خطوط را اطالع دهد.
ط: به صادرکننده اعالم کند ابزار و لوازم کار از محيط کار خارج شده و افراد تحت سرپرستی از محيط کار دور و عادیسازی محيط کار
صورت گرفته و اتصال زمينهای موقت نيز برداشته شده است، لذا درخواست میشود بعد از خروج کليه افرادی که نامشان در

جدول «ب» پيوست ثبت شده است ضمانتنامه شماره..... که به نام اینجانب صادر شده است، لغو شود.
وظایف صادرکننده ضمانتنامه (اپراتور)

کار) موارد زیر را اجراj صادرکننده ضمانتنامه (اپراتور) باید پس ازاعالم پایان کار توسط دارنده ضمانتنامه (مجری انجام ـ۵٨ماده
نماید:

الف: بازرسی دقيق از محيط کار به منظور حصول اطمينان از برداشته شدن اتصال زمينهای موقت نصب شده و دور شدن افراد و
عادی بودن محيطکار و انجام نظافت و خارج شدن وسایل و لوازم کار صورت گيرد.

ب: لوازم محصورکردن محيط کار را جمعآوری نموده و شرایط راجهت بهرهبرداری آماده نماید.
ج: بررسی جدول «ب» پيوست ضمانتنامه برای حصول اطمينان از اینکه کليه افرادی که نامشان در آن ثبت شده از جدول خارج

شده و آن را امضا کرده باشند.
به وسيله دارنده ضمانتنامه تکميل و امضاد: ردیف مربوط به «کابلهای اتصال زمين موقت برداشته شدهاند» در فرم ضمانتنامه

شده باشد.
ه: صادرکننده، درخواست لغو ضمانتنامه را قبول کند و دارنده ضمانتنامه ردیف  «لغو شد به وسيله...» را ضمن ثبت نام و نام

خانوادگی خود امضا کند.
و: در صورتی که در جدول «الف» فرم ضمانتنامه، نام ضمانتنامه دیگری ثبت نشده باشد، صادرکننده قسمت «مورد قبول واقع شد

بوسيله...» در فرم ضمانتنامه را با ذکر ساعت و تاریخ امضاء کند.
ز: صادرکننده فرم ضمانتنامه، با توجه به مطالب درج شده در «مالحظات بهرهبرداری» نسخه دوم که دارنده ضمانتنامه درآن ثبت
کرده است، ضمن هماهنگی با اپراتوردیسپاچينگ و اعالم پایان کار، با اجرای کامل برنامههای عملياتی که در فرم برگشت ترتيب

اجرای عمليات ثبت شده است جهت آماده سازی دستگاه و یا خط برای بهرهبرداری اقدام نماید.
ح: وقتی که دستگاه و یا خطوط آماده بهرهبرداری شوند، صادرکننده، ردیف «دستگاه آماده بهرهبرداری شد به وسيله» را با ذکر نام و

نامخانوادگی و ساعت و تاریخ امضا کند.
ط: در صورتی که در جدول «الف»  فرم ضمانتنامه صادر شده، نام ضمانتنامههای صادر شده دیگری ثبت شده باشد، صادرکننده
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ضمانتنامه مجاز به تکميل ردیف «قبول شد» فرم نبوده و در نتيجه انجام عمليات مجاز نيست، بلکه فقط دارنده باید ردیف «لغو شد
به وسيله...» را با ذکر ساعت و تاریخ امضاء کند.

ی: صادرکننده باید پس از تکميل «فرم ضمانتنامه باطل شده» آن را همراه با فرم ترتيب اجرای عمليات صادر شده و کليه مدارک
پيوست بایگانی کند. و در صورتی که حادثهای رخداده باشد، فرم ضمانتنامه مربوطه برای هميشه در پرونده حوادث واحد ایمنی

شرکت بایگانی شود.
ک: صادرکننده باید پس از اجرای کامل عمليات، کليد قفلهای ایمنی و یا ضامنها را در محل اوليه خود قرار دهد.

ل: در صورتی که محل انجام کار، دور از دسترس باشد و صادرکننده به علت بعد مسافت قادر به بازرسی آن نباشد، میتواند به
مطالب ثبت شده به وسيله دارنده ضمانتنامه استناد و نسبت به لغو فرم ضمانتنامه اقدام کند «مانند انجام کار روی خطوط در

مسافتهای دور».
مقررات عمومی فرمهای ضمانتنامه

صدور فرمهای ضمانتنامه منوط به قبول شرایط آن از جانب درخواستکننده  ضمانتنامه  (مجری انجام کار) است. ـ ۵٩ماده
 فرمهای ضمانتنامه از زمان  صدور تا قبل از ابطال دارای اعتبارند و در این فاصله زمانی هيچکس مجاز به انجام عمليات  ـ۶٠ماده 

راهاندازی و انرژیدار کردن محلی که ضمانتنامه در ارتباط با آن صادر شده است، نمیباشد.
هيچ کس، به هيچ عنوان و تحت هيچ شرایطی مجاز به انجام عمليات بر روی نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده ـ ۶١ماده

نيست و نمیتواند تغييراتی در آنها به وجود آورد.
 شامل بخشهای مشخص شده در فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش نمیباشد.۶١ و ۶٠مواد تبصره: 
فرمهای ضمانتنامه فقط برای کار کامًال مشخصی به نام «کار مجاز» و بر روی دستگاه و یا خط معينی به نام «دستگاه یا ـ ۶٢ماده

خطی که انجام کار بر روی آن مجاز شده است» معتبر است و نيز در مورد اجازه کار و آزمایش برای «آزمایش مجاز» که نوع و نحوه
آزمایش دقيقًا در آن ثبت شده است دارای اعتبار بوده و دارنده ضمانتنامه غير از آنچه که در فرم ثبت شده است، مجاز به انجام کار

دیگری نيست.
ضمانتنامههای صادر شده در نقاط مختلف یک ایستگاه که هيچ گونه نقطه اشتراکی ندارند باید بگونهای تنظيم شوند ـ ۶٣ماده

برروی چند کارهای مختلف  برای انجام  باشد  باشند. چنانچه الزم  نداشته  به هم  بوده و هيچگونه وابستگی  کامًال مستقل  که 
) و یا خطوط برای گروههای مختلف چند ضمانتنامه صادر شود، باید ضمانتنامههایBayدستگاه یا مدارهای مختلف در یک بی (

صادره از نظر تامين حفاظتهای مربوط به کار مجاز ثبت شده در آنها کامل باشند به طوری که با لغو یکی از آنها ایمن بودن محيط
کار همچنان به قوت خود باقی بماند.

در صورتی که ضمانتنامههای صادر شده دارای نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده مشترکی باشند، صادرکننده ـ ۶۴ماده
باید شماره ضمانتنامه، ساعت و تاریخ صدور فرم و نام دارنده آن را در جدول «الف» ثبت نماید.

درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين) در یک زمان وفقط یک فرم مجوز کار (فرم ضمانتنامه، کارت حفاظت شخصی،  ـ ۶۵ماده
) یا خط میتوان صادر کرد.Bay(بر روی یک دستگاه یا بی

 چنانچه فرم اجازه کار یا تضميننامه ایستگاه صادر شده باشد، فرم اجازه کار و آزمایشی که دارای نقطه مشترک از نظر ـ۶۶ماده
که نقاط که هيچگونه آزمایشی  نمود  باشد را فقط در صورتی میتوان صادر  جداسازی و بدون انرژی کردن با این ضمانتنامهها 

مشترک را تحت تأثير قرار بدهد، درخواست نشده باشد.
فرمهای ضمانتنامه فقط ایمنی افرادی را که تحت سرپرستی دارنده آن کار میکنند و همچنين افرادی را که نام آنها در ـ ۶٧ماده

جدول «ب» پيوست  ضمانتنامه برای انجام بازرسی و یا بازدید ثبت شده است، تضمين میکند.
ـ۶٨ماده تصویب دارنده  شده، مستلزم  آنها صادر  که فرم ضمانتنامه در مورد  از محلهایی  بازرسی  یا  بازدید  برای  افراد   ورود 

صادرکننده باید پس از تصویب، اسامی آنان را در جدول «ب» پيوست ضمانتنامه ثبتضمانتنامه و موافقت صادرکننده آن است و 
کند.
پس از صدور فرم ضمانتنامه، صادرکننده باید برگه جدول «ب» را روی نسخهای که نزد خود دارد پيوست کند تا اسامی ـ ۶٩ماده

بازدیدکنندگان و بازرسیکنندگان در آن ثبت شود.
 در صورتی که دارنده ضمانتنامه به عللی نتواند در محيط کار حاضر شود، باید ابتدا کار را تعطيل و لوازم کار را از محيطـ٧٠ماده

خارج و به لغو ضمانتنامه خود اقدام کند.
 فرمهای ضمانتنامه باید بدون قلمخوردگی، پاکشدگی، اصالحشدگی، و الکگرفتگی تهيه شود.ـ٧١ماده
برای تکميل فرمهای ضمانتنامه استفاده از «ایضًا» مجاز نيست.ـ ٧٢ماده
 دارنده ضمانتنامه باید قبل از شروع به کار، موارد ذیل را به کارکنان تحت سرپرستی خود اطالع دهد:ـ٧٣ماده

الف: شرح دستگاهی که کار بر روی آن مجاز شده است.
ب: نوع کار مجازی که باید انجام شود.

ج: حدود محيط کار ایمن را مشخص نماید.
د: نقاط تضمين شده را تشریح نماید.

ه: موقعيت قرار گرفتن اتصال زمينهای موقت نصب شده را مشخص نماید.
دارنده ضمانتنامه نسبت به هرگونه خطری که متوجه سایر افراد شود، مسئوليت دارد و باید کار را در شرایطی ایمن وـ ٧۴ماده

بیخطر انجام دهد.
 افرادی که میخواهند برای انجام بازدید یا بازرسی وارد محوطهای که ضمانتنامه روی آن صادر شده است، شوند، بایدـ٧۵ماده

موارد زیر را اجرا نمایند:
الف: به اتفاق صادرکننده ضمانتنامه نزد دارنده ضمانتنامه مراجعه و موافقت وی را برای ورود اخذ نمایند.

ب: جدول «ب» پيوست فرم ضمانتنامه را امضاء کنند.
ج: در صورت صدور فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش، باید جدول «ب» فرم درخواست آزمایش را امضا کنند.

د: بعد از اینکه بازدید و یا بازرسی پایان پذیرفت، بازدیدکننده باید نزد صادرکننده مراجعه و جدول «ب» را که گواهی بر خروج از محيط
کار است، امضاء کند.

 مجری انجام کار برای ابطال فرم ضمانتنامه صادرشده، باید نسخه دوم  را که نزد صادرکننده است، امضاء نماید.ـ٧۶ماده
در صورتی که ردیف «ساعت و تاریخ ابطال» فرم ضمانتنامه کامل نشود صادرکننده مجاز به ابطال فرم صادر شده نيست.ـ ٧٧ماده
در صورتی که برای حفاظت محيط کار الزم باشد از محل دیگری نيز فرم ضمانتنامه دریافت شود، صادرکننده باید موارد زیرـ ٧٨ماده

را اجرا کند:
الف: شماره ضمانتنامه و نام ایستگاه صادرکننده و ساعت و تاریخ صدور و همچنين ساعت اتصال زمينهای نصب شده را در جدول
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«الف» اولين فرم ضمانتنامه صادر شده که نزد خود دارد، ثبت کند.
ب: در صورتی که ردیف «ساعت و تاریخ لغو» کامل نشده و اتصال زمينهای نصب شده برداشته نشده باشد، صادرکننده مجاز به

ابطال فرم ضمانتنامه صادر شده نيست.
کاربرد کارت عمليات ممنوع

شده کارت عمليات ممنوع، متناسب با فرم و یک صادرکننـده (اپراتور) باید برای هر کدام از فرمهای ضمانتنامه صادرـ٧٩ماده
شماره مشخص روی نقاط تضمين نصب کند و ضروری است شماره کارت، در ردیف «شماره کارت» فرم ضمانتنامه صادر شده ثبت

شود.
فرم ترتيب اجرای عمليات

 مقررات فرم ترتيب اجرای عمليات به شرح زیر میباشد:ـ٨٠ماده
الف:  فرم ترتيب اجرای عمليات باید همزمان با صدور فرم ضمانتنامه توسط اپراتور تکميل و ضميمه گردد.

ب: کليه مانورهای ثبت شده با توجه به نوع کار اجرایی مورد بررسی قرار گيرد و در صورت وجود ابهام و یا مغایرتی با اجرای صحيح
عمليات، فرم را باطل و به تکميل فرم دیگری اقدام نماید.

ج: فرم باید به دو صورت رفت (از مدار خارج نمودن) و برگشت (در مدار آوردن) تکميل گردد.
ه: کليه عمليات شرح فرم ترتيب اجرای عمليات باید با حضور و همراهی مجری انجام کار صورت پذیرد.

فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين
مسئوليت حسن انجام کار و رعایت موارد ایمنی توسط افراد تحت سرپرستی مجری انجام کار و توجيه ایشان در رابطه با ـ ٨١ماده

مخاطرات محيط کار به طورکامل به عهده مجری انجام کار میباشد.
کاربرد فرم درخواست و مجوز انجام کاربدون تضمين شامل موارد زیر میباشد: ـ ٨٢ماده

الف: انجام کار بر روی تجهيزات و مدارات برق دار از قبيل مدارات کنترلی ـ حفاظتی، تأسيسات الکتریکی، بازدید صعودی خطوط، خط
گرم (هات الین)  نمونهگيری روغن ترانسها و نظایر آنها.

ب: انجام کار بر روی مدارات و تجهيزاتی که امکان ایجاد شرایط تضمين کامل روی آنها وجود ندارد، از قبيل انجام کار روی تجهيزات
سرخط (سکسيونرهای سرخط و ارت، ترانس ولتاژ و نظایر آنها) ایستگاه مبدا و ایستگاه مقابل مرتبط با خط به طور همزمان، انجام
امکان دریافت که  خطی  یا  تضمين و  نقطه  جداکننده  سکسيونر  فاقد  متوسط  فشار  باسبار فيدرهای  یا  سرکابلها و  روی  کار 

تضميننامه از ایستگاه مقابل و یا مرتبط با خط، جهت ایمن سازی محيط کاربه طور کامل وجود نداشته باشد.
B.B.Pج: انجام کار روی مدارات و تجهيزاتی که نياز به نقاط تضمين ندارند از قبيل تستهای نقطه به نقطه،  تست حفاظت باسبار (

 و نظایر آنها.C.B.F١)، تست
د: انجام کار بر روی مدارات و تجهيزاتی که بدون برق ماندن آنها ممکن نباشد.

ه: جهت انجام کارهای عمومی در محيطهای برقدار شامل کارهای ساختمانی، تأسيسات مکانيکی و نظایر آنها
و: تعيين بازه زمانی جهت درخواست انجام کار با هماهنگی مسئوالن بهرهبرداری و دیسپاچينگ مربوطه میباشد.

ز: مجری انجام کار میتواند عالوه بر تکميل فرم درخواست هماهنگی بدون تضمين، در صورت نياز در خواست صدور کارت احتياط نيز
نماید.

ایستگاههای مقابل، ایستگاههای تبصره: کار همزمان در  تضميننامهOFFـ T در صورت انجام  امکان صدور  که  با خط    مرتبط 
ایستگاه روی خط مورد درخواست را دارند، در صورت نياز و درخواست مجری انجام کار، صادرکننده (اپراتور) باید ضمن هماهنگی با
اپراتور دیسپاچينگ شماره تضميننامه صادره را دریافت و در ردیف مالحظات فرم درخواست هماهنگی انجام کار بدون تضمين صادره

ثبت نماید.
ـ ٨٣ماده شرایط محيط   به شناسایی خطرات و ارزیابی  نسبت  کنترلیکارفرما مکلف است  نموده و اقدامات  کارگاه اقدام  کار 

مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتمالی به عمل آورد.
کارفرما (اعم از صاحب کار، پيمانکار) و کليه اشخاص مرتبط با اجرای کار، مکلف به رعایت آیيننامه ایمنی کار روی خطوط ـ ٨۴ماده

کشور سایر قوانين جاری  نيز  شورا و  این  آیيننامههای مصوب  سایر  حفاظت فنی و  عالی  شورای  برقدار، مصوب  تجهيزات  و 
میباشند.

کار جمهوری اسالمی ایران٩١ و ٨۶، ٨۵ تبصره و ضمائم آن به استناد مواد ۶ ماده، ٨۴ فصل، ٢این آیيننامه مشتمل بر  قانون 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی٢٣/١١/١٣٩۵شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ٢۴/٨/١٣٩۵درجلسه مورخ  تصویب وزیر  به   

رسيد.
 شورای عالی حفاظت فنی  میگردد.٢٣/٢/١٣٩٢ این آیيننامه  جایگزین  آیيننامه ایمنی در عمليات  انتقال نيروی برق مصوب  

وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی ـ علی ربيعی                               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ـ C.B.F : circuit breaker failure

بخش ضمائم
عناوین مورد استفاده در کليه فرمها و کارتهای ضميمه باید متناسب با شرکتها و سایر موسساتی که دارای پست و خطوط

انتقال داخلی هستند، تغيير یابد.

فهرست ضمائم
ـ کارت احتياط: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه ابطال ـ شرایط نصب١ضميمه شماره
ـ فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه لغو٢ضميمه شماره
ـ کارت حفاظت شخصی: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه ابطال٣ضميمه شماره
ـ فرم تأیيدیه صدور کارتهای حفاظت شخصی: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه لغو ـ نمونه کاربرد۴ضميمه شماره
 ـ کارت حفاظت دستگاه: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه لغو ـ مثال کاربرد۵ضميمه شماره 
 ـ فرم درخواست صدور ضمانتنامه: مشخصات ـ نحوه تکميل۶ضميمه شماره
ـ فرم اجازه کار: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو٧ضميمه شماره
 ـ فرم اجازه کار و آزمایش: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو٨ضميمه شماره
نحوه تکميل و لغوـ فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمایش: مشخصات ـ٩ضميمه شماره
ـ فرم تضميننامه ایستگاه: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو١٠ضميمه شماره
ـ فرم جدول «ب» پيوست ضمانتنامه: مشخصات ـ نحوه تکميل١١ضميمه شماره
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ـ فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو١٢ضميمه شماره
ـ فرم ترتيب اجرای عمليات ـ مشخصات ـ تکميل فرم١٣ضميمه شماره
ـ کارتهای عمليات ممنوع: مشخصات ـ نحوه تکميل١۴ضميمه شماره
ـ کارت اجازه کار١/١۴ضميمه شماره
ـ کارت اجازه کار و آزمایش٢/١۴ضميمه شماره
ـ کارت تضميننامه ایستگاه٣/١۴ضميمه شماره
ـ کارت اخطار١۵ضميمه شماره

ـ کارت احتياط: مشخصات ـ نحوه تکميل١ضميمه شماره 
 ـ نحوه ابطال ـ شرایط نصب

v:مشخصات
کارتی است به رنگ سفيد جدول بندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:

 ميلیمتر دور تا دور به رنگ قرمز طراحی شده است.۵الف ـ مقوایی است و از باال منگنه شده است و حاشيه آن به عرض 
 سانتی متر١٠ و عرض آن ٢٠ب ـ طول کارت 

ج ـ حروف با رنگ مشکی و قرمز نوشته شود
v:نحوه تکميل

صادرکننده (اپراتور) بعد از قبول صدورکارت احتياط نسبت به تکميل آن طبق روش زیر اقدام خواهد کرد:
ـ نام پست و شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت احتياط را به ترتيب در ردیف «پست» و «شماره کارت» ثبت١

نماید.
شود در ردیف «نام کليد و یا دستگاه» ثبت نماید.ـ نام و شماره کليد و یا دستگاهی را که کارت احتياط روی آن نصب می٢
ـ محل و نوع کاری که مجری انجام کار تقاضای  انجام آن را دارد در ردیف «محل کار و نوع کار» ثبت کند.٣
ـ نام و نامخانوادگی دارنده کارت (مجری انجام کار) را در ردیف «دارنده کارت با ذکر شرکت محل خدمت» ثبت و امضاء نماید.۴
 ـ نام و نام خانوادگی تصویبکننده (دیسپاچينگ) را در ردیف «تصویبکننده» ثبت کند.۵
 ـ نام و نام خانوادگی صادرکننده (اپراتور) که کارت احتياط را نصب میکند در ردیف «کارت نصب شد به وسيله...» ثبت و امضا۶

نماید.
ـ ساعت و تاریخ نصب را در ردیف مربوطه ثبت و امضاء نماید.٧
 ـ صادرکننده (اپراتور) باید کارتهای تکميل شده را در نقاط مربوطه نصب کند و محل نصب آنها را به دارنده کارت (مجری انجام کار)٨

نشان داده یا از طریق دیسپاچينگ اطالع دهد.
v:نحوه ابطال
ـ صادرکننده (اپراتور)،کارتهای احتياط مربوط به مجری انجام کار را از محلهای نصب جمع آوری کند و نام و نام خانوادگی مجری١

انجام کار را در ردیف، «کارت لغو شد به وسيله» ثبت و از وی امضاء دریافت کند و در صورتی که به علت بعد مسافت حضور نداشته
باشد، صادرکننده (اپراتور) میتواند به پيام دیسپاچينگ استناد و از طرف مجری انجام کار امضاء کند.

ـ صادرکننده (اپراتور) نام و نامخانوادگی خود را در ردیف «کارت برداشته شد به وسيله» با ذکر عنوان، ثبت و امضا کند.٢
ـ صادرکننده (اپراتور)، ساعت و تاریخ برداشتن کارت را در ردیف مربوطه ثبت و امضاء کند.٣

vشرایط نصب کارت احتياط بر روی نقاط کنترلکنندههای دستگاه خط
) با ابزار استاندارد خط گرم و متناسب با ولتاژ هستند. اگر بر اثرAفرض کنيد که گروه خط گرم مشغول انجام تعميرات خط برقدار (

حادثهای خط بدون برق شود، صادرکننده (اپراتور) باید نسبت به برق دار کردن خط اقدام کند. برقدار شدن مجدد خط برای افراد گروه
در حال کار خطرناک است و برای جلوگيری از برقدار شدن مجدد آن، روی کنترلکنندههای دستگاه و یا خط، کارت احتياط نصب

میشود.
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) احداث شده باشد، کارت احتياط باید بر روی نقاط مشخصشده نصب شود:١ـ در صورتی که شبکه مطابق شکل (١
قرار داده میشود و روی آن کارت احتياط نصب میشود.OFFروی حالت Bالف: کليد اتصال مجدد (رکلوزر) بریکر 

کارت احتياط نصب میشود.Bب: روی دسته کنترل بریکر 
) قرار دارد کارت احتياط نصب میشود.OPENدر حالتی که در وضعيت باز (Eج: روی دسته کنترل سکسيونر 

صورت بگيرد، کارت احتياط باید روی نقاطAـ در صورتی که شبکه به صورت یک و نيم کليدی احداث شده باشد، اگر کار برروی خط ٢
مشخص شده زیر نصب شود:

قرار داده میشود و روی هر کدام از آنها کارت احتياط نصبOFFروی حالت Dو Cالف: کليدهای اتصال مجدد (رکلوزر) بریکرهای 
میشود.

کارت احتياط نصب میشود تا در صورت قطع شدن با نصب کارت بر روی آنها تا زمان موافقتDو Cب: روی دسته کنترل بریکرهای 
دارنده کارت کليد وصل نمیشود.

  باشد کارت احتياط باید روی نقاط معين شده زیر نصب شود:Bـ در صورتی که کار بر روی مدار ٣
قرار داده میشوند و روی هر کدام از آنها کارت احتياط نصبOFFروی حالت Dو Eالف: کليدهای اتصال مجدد (رکلوزر) بریکرهای 

میشود.
Eب: روی دسته کنترل بریکرهای  ، D قطع شدن به علت وجود کارت احتياط تا زمان موافقتکارت احتياط نصب میشود تا در صورت

به وصل آنها نشود.دارنده کارت احتياط، اقدام

ـ فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط: مشخصات٢ضميمه شماره
ـ نحوه تکميل ـ نحوه لغو

v:مشخصات
فرمی است به رنگ سفيد، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:

الف ـ کاغذی است
است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 

ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.
v:نحوه تکميل

ه: صادرکننده (اپراتور) باید جهت تکميل و صدور  فرم تأیيدیه کارت احتياط طبق روش ذیل اقدام نماید:
ـ نام پست و شماره کارت احتياط اختصاص داده شده را به ترتيب در ردیف «نام پست» و «شماره کارت احتياط» ثبت نماید.١
ـ نام و شماره دستگاه کنترلکننده و یا کليد، شرح عمليات انجام شده را در هر ردیف به تعداد محلهای نصب کارت احتياط در٢

جدول فرم ثبت نماید.
ـ تذکرات الزم در صورت نياز در قسمت «مالحظات» ثبت گردد.٣
ـ در ردیف «صادرکننده» با ذکر نام و نام خانوادگی عنوان ساعت و تاریخ را  ثبت و امضاء نماید.۴
 ـ در ردیف «مورد قبول واقع شد» با ذکر نام و نام خانوادگی دارنده کارت احتياط، عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضاء نماید.۵
v:نحوه لغو فرم

صادرکننده باید جهت لغو فرم تأیيدیه کارت احتياط به روش زیر اقدام نماید:
ـ ردیف «لغو شد بوسيله» با ذکر نام و نام خانوادگی دارنده کارت (مجری انجام کار)، عنوان، ساعت، تاریخ را پس از  اعالم اتمام١

کار توسط دارنده کارت (مجری انجام کار) یا اپراتور دیسپاچينگ را ثبت و امضاء نماید.
ـ در ردیف «مورد قبول واقع شد» پس از لغو فرم تأیيدیه کارت احتياط با ذکر نام و نام خانوادگی صادرکننده، عنوان، ساعت و تاریخ را٢

ثبت و امضاء نماید.

وزارت نيرو
شرکت برق منطقهای ..............................................

فرم تأیيدیه صدور کارت احتياط
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کند، مجاز خواهد بود بعد از گذشت مدت «یکتذکر: صادرکننده (اپراتور) در صورتی که نتواند با دارنده کارت احتياط ارتباط برقرار
بهدستگاه، با هماهنگی مرکز کنترل (دیسپاچينگ)، کارت احتياط دارنده را لغو و نسبتساعت» از زمان بدون برق شدن خط یا 
برقدار نمودن دستگاه و یا خط اقدام کند.

ـ کارت حفاظت شخصی: مشخصات ـ نحوه تکميل ـ نحوه ابطال٣ضميمه شماره
v:مشخصات

کارتی است قرمز رنگ، جدولبندی شده به مشخصات زیر:
الف ـ مقوایی است و از باال منگنه میشود.

 سانتيمتر١٠ و عرض آن ٢٠ب ـ طول کارت 
ج ـ حروف بارنگ مشکی نوشته شود.

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

ـ شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت شخصی را در قسمت مربوطه ثبت نماید.١
ـ نام و شماره دستگاه مجزاکننده یا بدون انرژیکننده را در ردیف «نام و شماره دستگاه مجزاکننده یا بدون انرژی کننده» ثبت نماید.٢
ـ محل کار و نام شماره دستگاه یا مداری را که کار بر روی آن مجاز است در ردیف «نام شماره دستگاه و یا مداری که کار بر روی آن٣

مجاز است» ثبت نماید.
ـ شرح کاری که مجاز است انجام شود را در ردیف «شرح کاری که باید انجام شود» ثبت نماید.۴
 ـ مدت زمان تقریبی کار را طبق نظر دارنده کارت (مجری انجام کار) در ردیف «مدت تقریبی انجام کار» ثبت نماید.۵
 ـ نام و نامخانوادگی دارنده کارت را (مجری انجام کار) با ذکر سمت، در ردیف «دارنده کارت» ثبت و امضاء نماید.۶
ـ نام و نامخانوادگی تصویبکننده (دیسپاچينگ) را در ردیف «تصویبکننده» با ذکر سمت ثبت نماید.٧
 ـ بعد از عمليات مربوط به جداسازی، با نصب قفل یا ضامنهای ایمنی در حضور مجری انجام کار، و در ردیف «کارت نصب شد٨

بوسيله» نام و نامخانوادگی (صادرکننده) با ذکر سمت را ثبت و امضاء میکند و مجری انجام کار نيز انجام عمليات ایمنسازی را
دیگری که استحکام الزم را داشتهتأیيد و آنجا را امضاء میکند، سپس کارت حفاظت شخصی به وسيله نخ و یا وسيله عایق 

باشد، روی نقاط تضمين جداسازی نصب میشود به طوری که هم قابل رؤیت باشد و هم به آسانی جدا نشود.
ـ پس از انجام عمليات جداسازی، عمليات مربوط به بدون انرژی کردن و همچنين نصب قفل و یا ضامن ایمنی را درحضور مجری٩

انجام کار، انجام میدهد و در ردیف «کارت نصب شده به وسيله» نام و نامخانوادگی خود را ثبت و سمت خود را نيز در ردیف
«سمت» ثبت و امضا میکند و مجری انجام کار نيز عمليات ایمنسازی را تأیيد و امضاء میکند، سپس کارتهای حفاظت شخصی
به وسيله نخ و یا وسيله عایق دیگری که استحکام الزم داشته باشد، روی نقاط تضمين بدون انرژیکننده (اعم از الکتریکی یا

مکانيکی) نصب میشوند،  به طوری که هم قابل رؤیت باشند و هم به آسانی جدا نشوند.
ـ تاریخ و ساعت نصب کارت حفاظت شخصی در ردیف «تاریخ و ساعت نصب کارت حفاظت شخصی» ثبت میشود.١٠
v:نحوه ابطال

با درخواست ابطال کارت حفاظت شخصی از سوی مجری انجام کار، صادرکننده (اپراتور) باید از محيط کار بازدید نماید و در صورتی
که نکته مبهمی وجود نداشته باشد جهت ابطال، موارد ذیل را اجرا نماید:

 صادرکننده (اپراتور) نسخه اول فرم تأیيدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نزد مجری انجام کار است از وی اخذ و ردیفالف:
«لغو شد بوسيله» توسط مجری انجام کار تکميل و نسبت به ابطال آن اقدام کند.

 صادرکننده (اپراتور) کارتهای حفاظت شخصی مربوطه را برداشته و مجری انجام کار، ردیف «کارت لغو شد به وسيله» را با ثبتب:
«نام و نامخانوادگی» امضاء کند.

 صادرکننده (اپراتور) پس از لغو و تکميل ردیفهای باقيمانده کارت حفاظت شخصی، ردیف «قبول شد بوسيله» فرم تأیيدیه کارتج:
.حفاظت شخصی تکميل نماید

ـ فرم تأیيدیه صدورکارتهای حفاظت شخصی: مشخصات۴ضميمه شماره
ـ نحوه تکميل ـ نحوه لغو نمونه کاربرد

v:مشخصات   
فرمی است سفيد رنگ، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:

الف ـ کاغذی است.
است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 

ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.
v:نحوه تکميل   
ـ شماره کارت حفاظت شخصی اختصاص داده شده را در قسمت مربوطه ثبت نماید.١
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ـ نام و شماره دستگاه و یا کليد،شرح عمليات انجام شده (جدا سازی یا بدون انرژی کردن) را در هر ردیف جدول به تعداد محلهای٢
نصب کارتهای حفاظت شخصی فرم ثبت نماید.

ـ تذکرات الزم را در صورت نياز در قسمت «مالحظات» ثبت نماید.٣
ـ در ردیف «صادرکننده» با ذکر نام و نام خانوادگی عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضاء نماید.۴
 ـ در ردیف «دریافت کننده» با ذکر نام و نام خانوادگی دارنده کارت (مجری انجام کار)، عنوان، ساعت و تاریخ ثبت و امضاء نماید.۵
v:نحوه لغو  

الف: صادرکننده (اپراتور) نسخه اول فرم تأیيدیه صدور کارت حفاظت شخصی را که نزد مجری انجام کار است از وی اخذ و ردیف
«لغو شد بوسيله با ذکر نام و نام خانوادگی مجری انجام کار، عنوان، ساعت و تاریخ» را ثبت و مجری انجام کار نسبت به امضاء آن

اقدام کند.
ب: صادرکننده (اپراتور) پس از لغو، ردیف «قبول شد بوسيله» با ذکر نام و نام خانوادگی، عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و نسبت به

امضاء آن اقدام کند.

کد :                                                                                                                            شماره :
وزارت نيرو

شرکت برق منطقهای ...............................................
فرم تأیيدیه صدور کارت های حفاظت شخصی

       نمونه کاربرد:
مثال:

) ـ چنانچه در مدار برق پنکههای اطراف ترانسفورماتور، اتصالی وجود دارد و اعضای تيم تعميراتی تصميم دارند که از آن رفع نقص١(
کنند، باید ترتيبی داده شود تا پنکه از منبع انرژی جدا شود و محيط کار تا پایان کار برای مجری انجام کار، ایمن باقی بماند. برای

رسيدن به این منظور از کارت «حفاظت شخصی» استفاده میشود.
) ـ گروههای تعميراتی تصميم دارند موتور پمپ روغن ترانسفورماتور را تعمير و یا بازرسی کنند. برای از سرویس خارج کردن موتور٢(

پمپ و ایجاد محيط ایمن برای انجام کار، عمليات جداسازی به شرح زیر صورت میگيرد:
 برق تغذیهکننده موتور پمپ قطع و کليد آن قفل، و روی آن کارت «حفاظت شخصی» نصب میشود. این یک نقطه تضمينالف ـ

الکتریکی است که جزء عمليات جداسازی به حساب میآید.
 موتور پمپ دارای دو شير روغن است که یکی ورودی و دیگری خروجی میباشد. هر دو بسته و قفل ایمنی روی هر دو نصب وب ـ

روی هر کدام از آنها کارت «حفاظت شخصی» نصب میشود. این دو نقطه تضمين، مکانيکی است که جزء عمليات جداسازی
محسوب میشود.

 موتور پمپ دارای یک شير تخليه روغن است که آن را باز میکنند و در حالت باز قفل ایمنی نصب و روی آن کارت «حفاظتج ـ
شخصی» نصب میشود. این نيز یک نقطه تضمين مکانيکی است که جزو عمليات جداسازی میشود.

 ـ کارت حفاظت دستگاه: مشخصات ـ نحوه تکميل۵ضميمه شماره 
ـ نحوه لغو ـ مثال کاربرد

v:مشخصات   
کارتی است به رنگ مغزپستهای روشن، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:

الف ـ مقوایی است و از باال منگنه میشود.
 سانتيمتر.١٠وعرض آن ٢٠ب ـ طول کارت 

ج ـ حروف بارنگ مشکی نوشته شود.
v:نحوه تکميل   

نحوه تکميل این کارت جهت صدور توسط اپراتور به شرح زیرمی باشد:
ـ شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت دستگاه را در قسمت مربوطه ثبت نماید.١
ـ شماره و نام دستگاهی را که کارت باید روی آن نصب شود در محل شماره و «دستگاه» ثبت نماید.٢
ـ علت نصب کارت را در محل «علت» ثبت نماید.٣
ـ در ردیف «درخواست کننده» با ذکر نام و نام خانوادگی، عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضا نماید.۴
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 ـ در ردیف «کارت نصب شد بوسيله» با ذکر نام و نامخانوادگی (اپراتور) و عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضاء نماید.۵
 ـ کارت حفاظت دستگاه را به وسيله نخ و یا وسيله عایق دیگری که استحکام الزم را داشته باشد، به طوری که هم قابل رؤیت۶

باشد و هم به آسانی جدا نشود، نصب نماید.
ـ شماره، ساعت و تاریخ نصب کارت و دستگاه مورد نظر با شرح علت آن، در دفتر گزارش روزانه و دفتر ثبت کارتهای مربوطه ثبت٧

نماید.
v:نحوه لغو   

کننده به اپراتور ارائه گردد و پس از درخواست، اپراتور باید به شرح ذیلدرخواست لغو کارت حفاظت دستگاه باید از طرف درخواست
عمل نماید:

به درخواست» با ذکر عنوان ثبت نماید.الف: نام و نامخانوادگی درخواستکننده لغو کارت را در محل«کارت لغو شد
ب: ساعت و تاریخ لغو کارت را در محل «ساعت و تاریخ» ثبت و امضاء نماید.

ج: اپراتور در ردیف «کارت برداشته شد بوسيله» با ذکر نام و نام خانوادگی، عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضاء نماید.
د: تاریخ، ساعت و علت برداشتن کارت را در دفتر گزارش روزانه و دفتر کارتهای حفاظتی دستگاه ثبت نماید.

ح: کارت برداشته شده را بایگانی نماید.

       مثال کاربرد:
ـ حفظ دستگاه و تجهيزات از آسيب دیدن بيشتر١

 فرض میشود: یاتاقان یکی از پنکههای اطراف ترانسفورماتور صدای غيرعادی دارد، در صورتی که پنکه متوقف نشود خسارتالف:
بيشتری خواهد دید و ممکن است به طور کلی معيوب شود. برای حفظ پنکه از آسيب بيشتر،الزم است پنکه معيوب متوقف و از
راهاندازی آن خودداری شود. برای نيل به این منظور پنکه باید از منبع برق جدا و روی منبع تغذیه آن کارت حفاظت دستگاه نصب

شود.
 در صورتی که تجهيزی فاقد شرایط الزم جهت بهرهبرداری تشخيص داده شود، مجری انجام کار ضمن اطالع به اپراتور جهتب:

صدورکارت حفاظت دستگاه و نصب آن توسط اپراتور اقدام نماید. عدم اطالع جهت نصب کارت حفاظت دستگاه توسط مجری انجام
کار، به منزله تأیيد سالمت تجهيزات خواهد بود.

ـ پایدار نگه داشتن سرویس برق٢
Bus کيلو ولـت نيروگاه توسـط کليـد قطعکننده٢٣٠)، باس ۴طبـق شـکل ( Sectionalizing به دو قسمت تقسيم میشود که 

 در قسمت دیگر باس قرار میگيرد. در چنين شرایطی اگر اپراتور٨ و ٧، ۶، ۵ در یک قسمت و ژنراتورهای ۴ و ٣، ٢، ١ژنراتورهای 
 را بدون توجه به تابلو سنکرونایز با باسبار ایستگاه پارالل١، بریکر خطوط پست نيروگاه به پست شماره١مستقر در پست شماره 

 را بدون توجه به تابلو سنکرونایز با٢، دژنکتور خطوط پست نيروگاه به پست شماره ٢کند و یا اینکه اپراتور مستقر در پست شماره 
باسبار ایستگاه پارالل کند، باعث خواهد شد که دو قسمت از باسبار بدون عمل سنکرونایز پارالل شوند که خود باعث ایجاد حادثه و

در نتيجه احتمال قطع برق سراسری خواهد شد.
، کارت٢ و پست شماره ١برای جلوگيری از عمليات اشتباه و آگاهی اپراتورها، روی دسته کنترل بریکرهای خطوط در پست شماره 

حفاظت دستگاه  نصب شود تا اپراتور قبل از عمليات، ابتدا به مطالب مندرج در کارت توجه کند.
کنترل روی دسته  سنکرونایزینگ،  عمل  بدون  بریکرها  بستن  اشتباه و  عمليات  از  برای ممانعت  سراسری  رینگ  شبکههای  در 
بریکرهای خطوط رینگ، کارت حفاظت دستگاه نصب میشود. زمانی که اپراتورها برای بستن بریکرها اقدام کنند، ابتدا به مطالب

مندرج در کارت حفاظت دستگاه توجه نموده و سپس با توجه به تابلو سنکرونایز و عمل سنکرونایزینگ عمل پارالل صورت میگيرد.
در شبکههای رینگ سراسری به منظور جلوگيری از عمليات اشتباه، هنگام بستن بریکرهای خطوط رینگ که ممکن است باعث
خاموشی سراسری برق شود، روی دسته کنترل بریکرهای خطوط رینگ، کارت حفاظت دستگاه نصب میشود تا اپراتور در مواقع

لزوم برای بستن بریکرها به مطالب مندرج در کارت حفاظت دستگاه و زاویه بار قبل از بستن آنها توجه کند.
ـ حفظ دستگاهها و تجهيزات از صدمه دیدن٣

دو قسمت باسبار را با یکدیگر پارالل میکندBus Sectionalizing) توجه شود، بریکر ۴به شکل (
در صورتی که بریکر فوق بدون عمل سنکرونایزینگ بسته شود، دو قسمت باسبار که هر کدام چهار ژنراتور به آن متصل است بدون

سبب آسيب رسيدن به سيم پيچهای ترانسفورماتور، قطبهای ژنراتور و نظایرعمل سنکرون پارالل خواهد شد که ممکن است 
منظور متوجه ساختن اپراتور و ممانعت از اینگونه عمليات، روی دسته کنترل بریکر کارت حفاظت دستگاه نصبآنها شود. به

میشود تا قبل از اقدام به عمليات مندرج در کارت توجه شود.

 ـ فرم درخواست صدور ضمانتنامه: مشخصات ـ نحوه تکميل۶ضميمه شماره 
v:مشخصات

فرمی است به رنگ شکالتی روشن، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ کاغذی است.
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است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل
فرم درخواست صدور ضمانتنامه به شرح زیر باید به وسيله درخواستکننده تکميل شود:

ـ نام نيروگاه یا ایستگاه یا محلی را که ضمانتنامه از آن محل دریافت میشود در ردیف «نيروگاه/ ایستگاه صادرکننده» ثبت نماید.١
ـ نوع ضمانتنامهای را که برحسب نوع کار مورد نياز است در ردیف «ضمانتنامه مورد درخواست» ثبت نماید.٢
ـ نام و نامخانوادگی درخواستکننده، با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف «درخواستکننده» ثبت شود.٣
ـ نام و نامخانوادگی مجری انجام کار یا جانشين مجری انجام کار را با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف «مجری انجامکار یا۴

جانشين مجری انجام کار» ثبت نماید.
 ـ نام و نام خانوادگی جانشين مجری انجام کار را با ذکر عنوان و محل خدمت در صورت درخواست، در ردیف «جانشين مجری۵

انجام کار» ثبت نماید.
 ـ نام دستگاه و خطوط، با ذکر ولتاژ، کد آن و محلی که کار روی آن انجام میشود به طور وضوح در سطر «دستگاه و یا خطوطی که۶

کار روی آن انجام میشود» ثبت کند تا هيچ گونه ابهامی وجود نداشته باشد.
ـ شرح کامل کاری که انجام میشود را با ذکر دقيق محل کار در سطر «شرح کاری که باید انجام داده شود»  ثبت نماید.٧
را که در حين انجام کار صورت میگيرد درـ در صورت نياز به صدور فرم اجازه کار و آزمایش، الزم است شرح کامل آزمایشهایی٨

سطر «شرح کامل آزمایشهایی که صورت میگيرد» ثبت نماید.
ـ نام دستگاهها و خطوط خطرآفرین را که در مجاورت محل کار قرار دارند و ممکن است باعث وقوع حادثه هنگام اجرای کار شوند و٩

الزم است برای ایجاد فضای ایمن کار از مدار خارج شوند و یا روی کنترلکنندههای آنها کارت احتياط نصب شود، در سطر «دستگاهها
و خطوط اضافی دیگری که برای ایجاد فضای ایمن کار، الزم است از مدار خارج و یا روی کنترلکنندههای آنها کارت احتياط نصب

شود» ثبت نماید.
ـ مدت زمانی را که قادر است در شرایط اضطراری، دستگاه و یا خط را برای بهرهبرداری آماده کند در سطر «در شرایط اضطراری١٠

میتوان در مدت...» ثبت نماید.
ـ ساعت شروع کار با ذکر روز و تاریخ در سطر «ساعت و تاریخ شروع کار» ثبت نماید.١١
ـ ساعت اتمام کار و لغو ضمانتنامه در سطر «ساعت لغو ضمانتنامه» با ذکر تاریخ و روز ثبت نماید.١٢
ـ محل امضای «درخواستکننده» با ذکر ساعت و تاریخ، امضاء نماید.١٣
بهرهبرداری) شود و توضيحات الزم در مورد محل، نوعـ فرم درخواست صدور ضمانتنامه تکميل شده تحویل دریافتکننده (مسئول ١۴

و نحوه انجام کار داده شود و در صورتی که نياز باشد، به اتفاق مسئول بهرهبرداری محيط کار را بررسی کند تا هيچ نکته مبهمی
وجود نداشته باشد.

ـ مسئول بهرهبرداری بعد از دریافت فرم درخواست صدور ضمانتنامه، صحت موارد ثبت شده توسط درخواستکننده را بررسی و١۵
در صورتی که خروج  تجهيزات و یا خطوط  درخواستی مشکلی را ایجاد ننماید، نسبت به اجرای موارد ذیل  اقدام مینماید:

ـ ردیف «دریافتکننده» را با ثبت نام و نامخانوادگی و تاریخ و سمت، امضاء نموده و یک نسخه از فرم را تحویل درخواستکننده١۵ـ ١
بدهد .

ـ مدت زمان انجام کار را با توجه به زمانهای شروع و خاتمه کار که توسط درخواستکننده در فرم ثبت شده است محاسبه و١۵ـ ٢
در ردیف «مدت انجام کار» ثبت کند.

ـ مدت زمان انجام عمليات الزم برای صدور فرم ضمانتنامه و همچنين مدت زمان مورد لزوم برگشت عمليات به منظور آماده١۵ـ ٣
کردن دستگاه یا خط، برای بهرهبرداری را محاسبه و در ردیف «زمان مورد نياز قطع و وصل» ثبت کند.

ـ زمانهای محاسبه شده مربوط به انجام کار، به عالوه زمان محاسبه شده مربوط به انجام عمليات قطع و وصل در ردیف «جمع١۵ـ ۴
مدت قطع» ثبت شود.

ـ تصویبکننده خروج دستگاه یا خط از مدار (مرکز کنترل یا دیسپاچينگ مربوطه) باید پس از دریافت درخواست صدور ضمانتنامه١۶
مراتب مورد درخواست، امکان یا عدم امکان خروج دستگاه یا خط را بررسی نموده و در صورت امکان خروج، در ردیف «تصویبکننده

خروج دستگاه و یا خط از مدار» با ذکر نام و نام خانوادگی، عنوان، ساعت و تاریخ را ثبت و امضاء نماید.
تکميل مدارک و صدور فرم١٧ به  نسبت  شده و  امضاء  اپراتور  توسط  ازمدار»  یاخط  خروج دستگاه  نهایی  ـ ردیف «تصویبکننده 

ضمانتنامه اقدام میگردد.
ـ بعد از صدور فرم ضمانتنامه درخواستی (اجازه کار، اجازه کار و آزمایش و تضميننامه) نسبت به تکميل ردیف «براساس این١٨

درخواست ضمانتنامه شماره...، تاریخ و ساعت... صادر گردید» اقدام نماید.
ـ در صورتی که برای صدور ضمانتنامه مواردی پيش بينی شود، الزم است آنها را در ردیف «مالحظات» ثبت کند.١٩

ـ فرم اجازه کار: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو٧ضميمه شماره
v:مشخصات

فرمی است به رنگ آبی، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل و لغو
ـ در ردیف «دارنده اجازه کار» نام و نام خانوادگی دارنده ضمانتنامه نوشته شود.١
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ـ در قسمت «ایستگاه صادر کننده» نام ایستگاهی که ضمانتنامه در آن صادر میشود.٢
) فقط١٢٠ـ در قسمت «شماره کارت عمليات ممنوع» شماره کارت عمليات ممنوع اختصاص داده شده ثبت گردد.  (به عنوان مثال: ٣

یک شماره به هر ضمانتنامه اختصاص یابد و در محل نقاط تضمين که قفل میگردد نصب شود.
مابين۴ که  دستگاههایی  نام  میشوند.»  خارج  مدار  از  کار  اجازه  این  تحت  که   ردیف «دستگاههایی  در  کار  اجازه  فرم  در  ـ 

، ترانس شماره... وترانس کمکی و١CTسکسيونرهای (نقطه تضمين) قرار دارند با ذکر محل و کد آنها (سکسيونر ها، بریکرها، 
نظایر آنها) ذکر گردد. نقاط تضمين نبایستی در این قسمت یادداشت گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١. CT : Current Transformer: انیجرفورماتورترانس

نام دستگاههایی۵ شده»  آنها مجاز  کار روی  انجام  که  یا خطوطی  صدور ـ در ردیف «دستگاهها و  به درخواست  توجه  با  که 
ضمانتنامه مربوطه، (فرم شکالتی) تأیيدشده، مجری انجام کار مجاز شده که روی آنها کار انجام دهد با ذکر محل و کد مربوطه در

این قسمت ذکر گردد. (طبق نقشه تک خطی دیسپاچينگی ایستگاه)
 ـ در ردیف «شرح کار مجازی که بایدانجام شود» با توجه به درخواست صدور ضمانتنامه، شرح کار مجاز مورد تأیيد قرار گرفته، در۶

این قسمت ثبت میگردد.
ـ در ردیف مربوط به «نقاط تضمين شده» با توجه به شرح کار مورد درخواست مجری انجام کار، اولين سکسيونر جداکننده بعد از٧

دستگاههایی که مجری مجاز به کار بر روی آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازی در نظر گرفته شود.
 ذکر گردد.٧ و ۶ و ۵ و ۴جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده با رعایت مادههای 

به عنوان مثال:
(طبق کد دیسپاچينگی درج شده در نقشه تک خطی) هر سه فاز باز، مکانيزم قفل و روی۶٠٩٣kLسکسيونر سرخط به شماره 

دسته عملکننده، کارت عمليات ممنوع مربوطه نصب میباشد.
 ـ در قسمتهای مربوط به: «تهيه شد بوسيله»  و «بررسی شد بوسيله» و «تضمين شد بوسيله» نام و نام خانوادگی  اپراتور٨

ایستگاه نوشته شود.
ـ جدول الف:٩

ـ در قسمت مربوط به «نام ایستگاه صادرکننده» باتوجه به ضمانتنامه مربوطه باالترین سطح ولتاژ به عالوه نام ایستگاه صادرکننده
ذکر گردد.

ـ در قسمت مربوط به «نوع ضمانتنامه»، نوع ضمانتنامه مربوطه ذکر گردد.
ـ در قسمت مربوط به «شماره ضمانتنامه»: شماره مربوط به فرمت زیر نوشته شود:

شماره ضمانتنامه صادر شده در سال/کد دیسپاچينگی ایستگاه / سال ذکر گردد.
)٠٣/۴٠۴۵/٩٣(به عنوان مثال 

ـ در قسمت مربوط به «نام دارنده ضمانتنامه» نام ونام خانوادگی دارنده ضمانتنامه مربوطه ذکر گردد.
ـ در قسمت مربوط به «نام صادرکننده ضمانتنامه» نام ونام خانوادگی صادرکننده  ضمانتنامه مربوطه ذکر گردد.

ـ در قسمت مربوط به «ساعت و تاریخ صدور» ساعت و تاریخ صدور ضمانتنامههای نوشته در جدول الف، به فرمت ذیل یادداشت
میگردد:

)٠٣/١١/٩۴ ـ ٠٨:٠٠ ـ دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال (به عنوان مثال 
 ـ در قست مربوط به «ساعت و تاریخ ابطال» ساعت و تاریخ ابطال ضمانتنامههای نوشته در جدول الف را به فرمت زیر یادداشت

میکند:
)٠٣/١١/٩۴ ـ ١۶:٠٠ ـ دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال (به عنوان مثال 

مربوط به بـدون انرژی کردن (دائم و موقت) بصورت دقيقه: ـ در قسمت مربوط به «اتصال زمين» زمان وصل و قطع اتصال زمينهای 
.٠٨:٣٠به طور مثال ساعت، یادداشت میگردد

که الزم است در اختيار دارنده  ضمانتنامهـ در قسمت مربوط به «تذکر به دارنده ضمانتنامه» عالوه بر هشدارها و اطالعاتی ١٠
درخصوص مسائل ایمنی محيط کار قرار گيرد، بایستی تعداد و محل نصب ارتهای موقتی که بمنظور بدون انرژی کردن در محل نقاط

تضمين جداسازی مورد استفاده قرار میگيرد نيز تذکر داده شود.
ـ در ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت نصب میشود» توسط دارنده ضمانتنامه باذکر کلمه بلی یا خير، تکميل و امضاء١١

میگردد.
مرتبط با محيط انجام کار میباشد» توسط  دارنده ضمانتنامه در شرایط صدورLVDCو LVACـ در ردیف «آیا نياز به وصل کليدهای ١٢

مرتبط با محيط کار که مورد نيازLVDCو LVACضمانتنامه جهت کار گروههای اجرایی داخل ایستگاه، وصل بودن کليدهای تغذیه 
مجری انجام کار میباشد با ذکر کلمه بلی یا خير تکميل گردد.

ـ ردیف «عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله» توسط دارنده ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی، امضاء، ساعت  و تاریخ١٣
ثبت میگردد.

ـ ردیف «صادر شد بوسيله» توسط اپراتور تضمينکننده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء شده و ساعت و تاریخ١۴
ثبت میگردد.

با ذکر کلمه بلی یا خير، تعداد، تکميل وـ ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت برداشته شدهاند» توسط دارنده ضمانتنامه١۵
امضاء میگردد.

، امضاء و ساعت، تاریخ ثبت میگردد.ـ ردیف «لغو شد بوسيله» توسط دارنده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی١۶
 فرم ضمانتنامه، نام ضمانتنامه دیگری ثبت نشده باشد،الفـ مربوط به «مورد قبول واقع شد بوسيله» در صورتی که در جدول ١٧

صادرکننده قسمت «مورد قبول واقع شد بوسيله....» در فرم ضمانتنامه راباذکرنام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاء کند.
ـ در ردیف مربوطه «مالحظات بهرهبرداری» موارد مورد نياز مثل ذکر دالیل عدم امکان بهرهبرداری و... یادداشت شود.١٨
ـ صادرکننده در ردیف «دستگاه آماده بهرهبرداری شد» زمان بسته شدن آخرین سکسيونر مدار یا «بی» که با انجام آن، دستگاه١٩

آماده برقدارشدن  میگردد، در قسمت مربوط به «ساعت» و تاریخ  ثبت  و امضا نماید.
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 ـ فرم اجازه کار و آزمایش: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو٨ضميمه شماره 
v:مشخصات

بندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:فرمی است به رنگ زرد روشن، جدول
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل و لغو
ـ در قسمت «دارنده اجازه کار و آزمایش» نام ونام خانوادگی دارنده ضمانتنامه نوشته شود.١
ـ در قسمت «ایستگاه صادرکننده» نام ایستگاهی که اجازه کار و آزمایش در آن صادر میشود.٢
) فقط٢٠٠ـ در قسمت «شماره کارت عمليات ممنوع» شماره کارت عمليات ممنوع اختصاص داده شده ثبت گردد.  (به عنوان مثال: ٣

یک شماره به هر ضمانتنامه اختصاص یابد و در محل نقاط تضمين که قفل ميگردد نصب شود.
آزمایش۴ کار و  اجازه  این  تحت  که   ردیف «دستگاههایی  در  آزمایش  و  کار  اجازه  فرم  نامـ در  میشوند.»  خارج  سرویس  از 

،CTقرار دارند میبایستی با ذکرمحل و کد آنها (سکسيونرها، دژنکتورها، دستگاههایی که ما بين سکسيونرهای (نقطه تضمين)  
ترانس شماره... و ترانس کمکی و نظایر آنها) ذکر گردد. نقاط تضمين نبایستی در این قسمت ثبت  گردد.

دستگاههایی که با توجه به درخواستنام  ـ در قسمت «دستگاهها و یا خطوطی که انجام کار و آزمایش روی آنها مجاز شده» ۵
انجام کار مجاز شده که روی آنها کار و آزمایش انجام دهد با ذکر محلشده، مجری صدور ضمانتنامه مربوطه (فرم شکالتی) تأیيد

در این قسمت ذکر گردد. (طبق نقشه تک خطی دیسپاچينگی ایستگاه)و کد مربوطه 
با توجه به درخواست صدور ضمانتنامه ـ در فرم اجازه کار و آزمایش در قسمتهای «شرح کار مجاز... و آزمایشات مجازی...»۶

مجاز مورد تأیيد قرار گرفته در این قسمت تکميل میگردد.تأیيدشده، نام شرح کار مجاز و همچنين آزمایشات
ـ در ردیف مربوط به «نقاط تضمين شده» با توجه به شرح کار مورد درخواست مجری انجام کار، اولين سکسيونر جداکننده بعد از٧

دستگاههایی که مجری مجاز به کار بر روی آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازی در نظر گرفته شود.
 ذکر گردد.٧ و ۶ و ۵ و ۴جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده با رعایت مادههای 

به عنوان مثال:
(طبق کد دیسپاچينگی درج شده در نقشه تک خطی) هر سه فاز باز، مکانيزم قفل و روی۶٠٩٣kLسکسيونر سرخط به شماره 

دسته عملکننده، کارت عمليات ممنوع مربوطه نصب میباشد.
«تضمين شد بوسيله» نام و نام خانوادگی  اپراتور ـ در قسمتهای مربوط به: «تهيه شد بوسيله» و «بررسی شد بوسيله» و٨

ایستگاه نوشته شود.
ـ جدول الف:٩

ـ در قسمت مربوط به «نام ایستگاه صادرکننده» باتوجه به ضمانتنامه مربوطه باالترین سطح ولتاژ به عالوه نام ایستگاه صادرکننده
ذکر گردد.

ـ در قسمت مربوط به «نوع ضمانتنامه» نوع ضمانتنامه مربوطه (اجازه کار، اجازه کار و آزمایش، تضميننامه ایستگاهی) ذکر گردد.
ـ در قسمت مربوط به «شماره ضمانتنامه» شماره ثبت شده مربوط به ضمانتنامه مربوطه به فرمت زیر نوشته شود:

شماره ضمانتنامه صادر شده درسال / کد دیسپاچينگی ایستگاه / سال ذکر گردد.
)٠٣/۴٠۴۵/٩٣(به عنوان مثال 

مربوطه ذکر گردد. ـ در قسمت مربوط به «نام دارنده ضمانتنامه» نام ونام خانوادگی دارنده ضمانتنامه
 ـ در قسمت مربوط به «نام صادرکننده  ضمانتنامه» نام ونام خانوادگی صادرکننده  ضمانتنامه مربوطه ذکر گردد.

نوشته در جدول الف، به فرمت ذیل یادداشت ـ در قسمت مربوط به «ساعت و تاریخ صدور» ساعت و تاریخ صدور ضمانتنامههای
میگردد.

)٠٣/١١/٩۴ ـ ٠٨:٠٠ ـ دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال (به عنوان مثال 
 ـ در قست مربوط به «ساعت و تاریخ ابطال» ساعت و تاریخ ابطال ضمانتنامههای نوشته در جدول الف را به فرمت زیر یادداشت

میکند.
)٠٣/١١/٩۴ ـ ١۶:٠٠ ـ دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال (به عنوان مثال 

بدون انرژی کردن بصورت دقيقه: ساعت، یادداشت ـ در قسمت مربوط به «اتصال زمين» زمان وصل و قطع اتصال زمينهای مربوط به
٠٨:٣٠میگردد، به طور مثال 

 ـ این قسمت شامل کليه اتصال زمينهای بدون انرژیکننده نصب شده شامل اتصال زمينهای دائم و موقت میباشد.
ـ در قسمت مربوط به «تذکر به دارنده ضمانتنامه» عالوه بر هشدارها و اطالعاتی که الزم است در اختيار دارنده ضمانتنامه١٠

درخصوص مسائل ایمنی محيط کار قرار گيرد بایستی تعداد و محل نصب ارتهای موقتی که بمنظور بدون انرژی کردن در محل نقاط
تضمين جداسازی مورد استفاده قرار میگيرد نيز تذکر داده شود.

ـ در ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت نصب میشود» توسط دارنده ضمانتنامه با ذکر کلمه بلی یا خير، تکميل و امضاء١١
میگردد.

مرتبط با محيط انجام کار میباشد» توسط دارنده  ضمانتنامه در شرایط صدورLVDCوLVACـ در ردیف «آیا نياز به وصل کليدهای ١٢
مرتبط با محيط کار که مورد نيازLVDCو LVACضمانتنامه جهت کار گروههای اجرایی داخل ایستگاه، وصل بودن کليدهای تغذیه 

مجری انجام کار میباشد با ذکر کلمه بلی یا خير تکميل گردد.
ـ ردیف «عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله» توسط دارنده ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی، امضاء، ساعت و تاریخ١٣

ثبت میگردد.
ـ ردیف «صادر شد بوسيله» توسط اپراتور تضمينکننده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء شده و ساعت و تاریخ١۴

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13168

22 of 28 ق.ظ 09:54 2017/05/09



ثبت میگردد.
با ذکر کلمه بلی یا خير، تعداد، تکميل وـ ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت برداشته شدهاند» توسط دارنده ضمانتنامه١۵

امضاء میگردد.
امضاء و ساعت، تاریخ ثبت میگردد.ـ ردیف «لغو شد بوسيله» توسط دارنده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی،١۶
نامه دیگری ثبت نشده فرم ضمانتنامه، نام ضمانتالفـ مربوط به «مورد قبول واقع شد بوسيله» در صورتی که در جدول ١٧

شد بوسيله....» در فرم ضمانتنامه را با ذکر نام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاءباشد، صادرکننده قسمت «مورد قبول واقع 
کند.
ـ در ردیف مربوطه «مالحظات بهرهبرداری» موارد مورد نياز مثل ذکر دالیل عدم امکان بهرهبرداری و... یادداشت شود.١٨
ـ صادرکننده در ردیف «دستگاه آماده بهرهبرداری شد» زمان بسته شدن آخرین سکسيونر مدار یا «بی» را که با انجام آن،١٩

دستگاه آماده برقدار شدن میگردد، در قسمت مربوط به «ساعت» و تاریخ  ثبت  و امضا نماید.

ـ فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار وآزمایش: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو٩ضميمه شماره 
v:مشخصات

فرمی است به رنگ زرد روشن، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل و لغو
ـ نام و نام خانوادگی (مجری انجام کار) در ردیف «دارنده اجازه کار و آزمایش» ثبت میگردد.١
ـ شماره اجازه کار و آزمایش  صادرشده در ردیف «شماره اجازه کار و آزمایش»  ثبت گردد.٢
ـ تاریخ صدور اجازه کار و آزمایش صادرشده در ردیف «تاریخ صدور اجازه کار و آزمایش» ثبت گردد.٣
ـ انجام عملياتی که جهت فراهم نمودن شرایط برای اجرای آزمایش و یا برگشت شرایط به حالت تضمين شده، در ردیف «خطاب۴

به صادرکننده اجازه کار و آزمایش» ثبت میگردد.
 ـ شرح آزمایش و چگونگی انجام آن براساس آزمایشاتی که در فرم درخواست صدور ضمانتنامه، درخواست شده و مورد تائيد۵

قرار گرفته است در ردیف «منظور از انجام عمليات فوق» ثبت میگردد.
 ـ امضای دارنده اجازه کار و آزمایش  توسط دارنده اجازه کار و آزمایش (مجری انجام کار) با ذکر ساعت و تاریخ تکميل گردد.۶
ـ امضای ردیف «امضاء صادرکننده» توسط اپراتور و ثبت ساعت و تاریخ انجام میگردد.٧
 ـ نام و نام خانوادگی و امضاء سرپرستان و بازدیدکنندگانی که از فرایند آزمایش و برگشت به حالت تضمين مطلع شدهاند، در٨

ستونهای جدول در قسمتهای «نام و نام خانوادگی، امضاء شروع آزمایش و  امضاء اتمام آزمایش» ثبت میگردد.
ـ در نسخه دوم فرم در ردیف «لغو شد بوسيله (دارنده اجازه کار و آزمایش)» نام و نام خانوادگی مجری انجام کار با ذکر ساعت و٩

تاریخ ثبت و امضاء میگردد.
با ذکر ساعت و تاریخ  ثبت و امضاء میگردد.ـ نام و نام خانوادگی صادرکننده (اپراتور) در ردیف «مورد قبول واقع شد بوسيله»١٠

ـ فرم تضميننامه ایستگاه: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو١٠ضميمه شماره 
v:مشخصات

فرمی است به رنگ سفيد، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل و لغو
ـ در قسمت «دارنده تضميننامه ایستگاه» نام دارنده ضمانتنامه نوشته شود.١
ـ در قسمـت «ایسـتگاه صـادرکننـده» نام ایستـگاهی که ضمانـتنامه در آن صادر میشود.٢
) فقط۵٠ـ در قسمت «شماره کارت عمليات ممنوع» شماره کارت عمليات ممنوع اختصاص داده شده ثبت گردد. (به عنوان مثال:٣

یک شماره به هر ضمانتنامه اختصاص یابد و در محل نقاط تضمين که قفل میگردد نصب شود.
ـ در فرم تضميننامه ایستگاه در ردیف «دستگاهها و یا خطوطی که تحت این تضميننامه از مدارخارج میشوند با ذکر محل و کد۴

١CVTآنها» از سکسيونرهای  نقاط تضمـين بـه بـعد (به سمت خط یا...) مـیبایستی نام خط، سکسـيونـرها، دژنـکتور،  ، LAو
نظایر آنها با ذکر محل و کد آنها  نوشته شود. ضمنًا نقاط تضمين در این ردیف ثبت نشود.

 ـ در فرم تضميننامه ایستگاه در ردیف «دستگاهها و یا خطوطی که انجام کار روی آنها مجازشده است با ذکر محل و کد آنها» خط۵
یا دستگاههایی که مجری انجام کار طبق درخواست صدور ضمانتنامه مجاز  به انجام کار بر روی آنها شده، با ذکر کد دیسپاچينگی

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=13168

23 of 28 ق.ظ 09:54 2017/05/09



(طبق نقشه تک خطی) نوشته شود.
 ـ درصورت صدور تضميننامه ایستگاه جهت کار روی خطوط و یا پست مقابل فقط شماره خط مذکور با ذکر کد دیسپاچينگی نوشته

شود.
 ـ در ردیف «شرح کارمجازی که باید انجام شود» میبایستی عالوه بر شماره خط مذکور، کار مورد درخواست مجری انجام کار بر۶

روی تجهيزات که مورد تائيد قرار گرفته (طبق ردیف «شرح کاری باید انجام شود» در فرم درخواست صدور ضمانتنامه) نيز قيد گردد.
 ـ در صورت صدور تضـميننامه جهت پست مقابل، صرفًا شماره خط (طبق کد دیسپاچينگی درج شده در نقشه تک خطی ایستگاه)

)۶٠٨KLنوشته شود. (به عنوان مثال: 
ـ در ردیف مربوط به «نقاط تضمين شده» با توجه به شرح کار مورد درخواست مجری انجام کار،  اولين سکسيونر جداکننده بعد از٧

دستگاههایی که مجری مجاز به کار بر روی آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازی در نظر گرفته شود.
 ذکر گردد.٧ و ۶ و ۵ و ۴جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازی و بدون انرژیکننده با رعایت مادههای 

 به عنوان مثال:
(طبق کد دیسپاچينگی درج شده در نقشه تک خطی) هر سه فاز باز، مکانيزم قفل و روی۶٠٩٣kLسکسيونر سرخط به شماره 

دسته عملکننده، کارت عمليات ممنوع مربوطه نصب میباشد.
 ـ با توجه به شرح کار مورد درخواست مجری انجام کار،  اولين سکسيونر جداکننده و بدون انرژیکننده بعد از دستگاههایی که

مجری مجاز به کار بر روی آنها شده، به عنوان نقطه تضمين جداسازی و بدون انرژی در نظر گرفته شود.
«تضمين شد بوسيله» نام و نام خانوادگی  اپراتور ـ در قسمتهای مربوط به: «تهيه شد بوسيله» و «بررسی شد بوسيله» و٨

ایستگاه نوشته شود.
ـ جدول الف:٩

ایستگاه نام  عالوه  به  سطح ولتاژ  باالترین  ضمانتنامه مربوطه  به  توجه  با  صادرکننده»:  ایستگاه  به «نام  ـ در قسمت مربوط   
صادرکننده ذکر گردد.

 ـ در قسمت مربوط به «نوع ضمانتنامه»: نوع ضمانتنامه مربوطه (اجازه کار، اجازه کار و آزمایش، تضميننامه ایستگاهی) ذکر
گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] . CVT: Capacitor Voltage Transformer: ترانس ولتاژ خازنی

 ـ در قسمت مربوط به «شماره ضمانتنامه»، شماره ثبت شده مربوط به ضمانتنامه مربوطه به فرمت زیر نوشته شود:
 شماره ضمانتنامه صادر شده درسال / کد دیسپاچينگی ایستگاه / سال ذکر گردد.

)٠٣/۴٠۴۵/٩٣ (به عنوان مثال 
مربوطه ذکر گردد. ـ در قسمت مربوط به «نام دارنده ضمانتنامه»، نام و نام خانوادگی دارنده ضمانتنامه

 ـ در قسمت مربوط به «نام صادرکننده  ضمانتنامه» نام ونام خانوادگی صادرکننده  ضمانتنامه مربوطه ذکر گردد.
نوشته در جدول الف، به فرمت ذیل یادداشت ـ در قسمت مربوط به «ساعت و تاریخ صدور»، ساعت و تاریخ صدور ضمانتنامههای

میگردد.
)٠٣/١١/٩۴ ـ ٠٨:٠٠دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال (به عنوان مثال 

نوشته در جدول الف را به فرمت زیر یادداشت ـ در قسمت مربوط به «ساعت و تاریخ ابطال»، ساعت و تاریخ ابطال ضمانتنامههای
میکند.

)٠٣/١١/٩۴ ـ ١۶:٠٠دقيقه: ساعت ـ روز / ماه / سال(به عنوان مثال 
 ـ در قسمت مربوط به «اتصال زمين» زمان وصل و قطع اتصال زمينهای مربوط به بدون انرژی کردن بصورت        

.٠٨:٣٠دقيقه: ساعت، یادداشت میگردد، به طور مثال 
ـ این قسمت شامل کليه اتصال زمينهای بدون انرژیکننده نصب شده شامل اتصال زمينهای دائم و موقت میباشد.

ـ در قسمت  مربوط به «تذکر به دارنده ضمانتنامه»، عالوه بر هشدارها و اطالعاتی که الزم است در اختيار دارنده  ضمانتنامه١٠
در خصوص مسائل ایمنی محيط کار قرار گيرد، بایستی تعداد و محل نصب ارتهای موقتی که به منظور بدون انرژی کردن در محل

نقاط تضمين جداسازی مورد استفاده قرار میگيرد نيز تذکر داده شود.
ـ در ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت نصب میشود» توسط دارنده ضمانتنامه با ذکر کلمه بلی یا خير، تکميل و امضاء١١

میگردد.
   مرتبط با محيط انجام کار میباشد» توسط دارنده ضمانتنامه در شرایطLVDC   وLVACـ در ردیف «آیا نياز به وصل کليدهای١٢

مرتبط با محيط کار که موردLVDCو LVACصدور ضمانتنامه جهت کار گروههای اجرایی داخل ایستگاه، وصل بودن کليدهای تغذیه 
نياز مجری انجام کار میباشد با ذکر کلمه بلی یا خير تکميل گردد.

ـ ردیف «عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله» توسط دارنده ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی، امضاء، ساعت و تاریخ١٣
ثبت میگردد.

 ـ هنگامی که تضميننامه ایستگاهی جهت پست مقابل صادر میگردد نام و نام خانوادگی مجری انجام کار ثبت و از طرف وی
امضاء میگردد.

ـ ردیف «صادر شد بوسيله» توسط اپراتور تضمينکننده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی امضاء شده  و ساعت و تاریخ١۴
ثبت میگردد.

با ذکر کلمه بلی یا خير و تعداد تکميل وـ ردیف «آیا کابلهای اتصال زمين موقت برداشته شدهاند» توسط دارنده ضمانتنامه ١۵
امضاء میگردد

 ـ هنگامی که تضميننامه ایستگاه جهت پست مقابل صادر گردد این ردیف توسط اپراتور تضمينکننده ثبت و از طرف  مجری انجام
کار  امضاء میگردد.

، امضاء و ساعت، تاریخ ثبت میگردد.ـ ردیف «لغو شد بوسيله» توسط دارنده فرم ضمانتنامه با ذکر نام و نام خانوادگی١۶
مجری انجام کار با ذکر ساعت و تاریخ ثبت ـ هنگامی که تضميننامه ایستگاهی جهت پست مقابل صادر گردد، نام و نام خانوادگی

و از طرف وی امضاء میگردد.
نامه نام ضمانتنامه دیگری ثبت نشده فرم ضمانتالفـ ردیف مربوط به «مورد قبول واقع شد بوسيله» در صورتی که در جدول ١٧

باشد، صادرکننده قسمت «مورد قبول واقع شد بوسيله....» در فرم ضمانتنامه را با ذکر نام و نام خانوادگی و ساعت و تاریخ امضاء
کند.
ـ در ردیف مربوطه «مالحظات بهرهبرداری» موارد مورد نياز مثل ذکر دالیل عدم امکان بهرهبرداری و... یادداشت شود.١٨
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ـ صادرکننده در ردیف «دستگاه آماده بهرهبرداری شد» زمان بسته شدن آخرین سکسيونر مدار یا «بی» را که با انجام آن دستگاه١٩
آماده برقداری میشود، در قسمت مربوط به «ساعت» و تاریخ  ثبت و امضا نماید.

ـ فرم جدول «ب» پيوست ضمانتنامه: مشخصات ـ نحوه تکميل١١ضميمه شماره 
v:مشخصات

فرمی است به رنگ سفيد؛ جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در یک نسخه ازکاغذ معمولی تهيه شده است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
v:نحوه تکميل
ثبت میگردد.ـ نام و نام خانوادگی (مجری انجام کار) در ردیف «نام و نام خانوادگی دارنده ضمانتنامه»١
ـ نوع ضمانتنامه صادر شده در ردیف «نوع ضمانتنامه صادر شده» ثبت میگردد.٢
ـ شماره ضمانتنامه صادرشده در ردیف «شماره ضمانتنامه صادر شده» ثبت گردد.٣
ـ تاریخ صدور ضمانتنامه صادرشده در ردیف «تاریخ صدور ضمانتنامه» ثبت گردد.۴
خانوادگی و امضاء بازدیدکنندگان و سرپرستان و ـ تاریخ و ساعت ورود به محوطه ایمن کار تحت پوشش ضمانتنامه، نام و نام ۵

ثبت میگردد.مربوطههمچنين خروج از محوطه ایمن در ستونهای
 ـ امضاء صادرکننده (اپراتور) در ستون مربوطه پس از امضای بازدیدکننده ثبت میگردد.۶

ـ فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين: مشخصات ـ نحوه تکميل و لغو١٢ضميمه شماره 
v:مشخصات

فرمی است به رنگ سفيد، جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته شود.

v:نحوه تکميل و لغو
ـ قسمت «درخواست انجام کار» توسط درخواستکننده، به شرح ذیل تکميل میگردد:١

 ـ در شرایط اضطراری این قسمتها توسط مجری انجام کار تکميل میشود.
نوشته شود.الف) در ردیف مربوط به «نام ایستگاه» نام ایستگاهی که فرم مذکور در آن صادر میشود،

ب) نام و نام خانوادگی درخواستکننده، با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف مربوط به «نام و نام خانوادگی درخواستکننده»
توسط درخواستکننده  ثبت شود.

ج) نام و نام خانوادگی مجری انجام کار، با ذکر عنوان و محل خدمت در ردیف مربوط به «نام و نام خانوادگی مجری انجام کار» توسط
درخواستکننده  ثبت شود.

طور وضوح در ردیف «دستگاه و یا خطوطیشود بهد) نام دستگاه، خطوط، با ذکر ولتاژ، کد آن و محلی که کار روی آن انجام می
گونه ابهامی وجود نداشته باشد.شود» ثبت کند تا هيچکه کار روی آن انجام می

ه)  شرح کامل کاری که انجام میشود با ذکر دقيق محل کار در ردیف «شرح کاری که باید انجام داده شود» ثبت شود.
تجهيزات» توسط وی زده میشود.و) با توجه به تشخيص درخواستکننده، تيک مربوط به ردیف «نياز به بی برق شدن

توسط قسمت  این  میشوند،در  خارج  مدار  از  کار  انجام  مجری  کار  شرح  به  توجه  با  که  خطوطی  یا  و  دستگاهها  نام  ز) 
درخواستکننده ذکر گردد.

 ـ الزامًا بر روی این دستگاهها و خطوط، کاری توسط مجری انجام کار انجام نمیشود.
ح) زمان شروع کار با ذکر روز، تاریخ و ساعت در ردیف «زمان شروع کار» توسط درخواستکننده ذکر گردد.

ط) زمان خاتمه کار با ذکر روز، تاریخ و ساعت در ردیف «زمان خاتمه کار» توسط درخواستکننده ذکر میگردد.
ی) ردیف مربوط به «امضاء درخواستکننده» توسط درخواستکننده امضاء میگردد.

ـ در قسمت «تائيد انجام کار» موارد به صورت زیر تکميل میگردد:٢
الف) تيک گزینه مربوط به «ارسال به دیسپاچينگ نياز نيست» توسط مسئول بهرهبرداری زده شود.

مسئول ایستگاه تعيين و با ذکر نام و نام خانوادگیب) تيک گزینه مربوط به «با در خواست انجام کار موافقت گردید/ نگردید» توسط 
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و ایمنی در قسمت «توضيحات» ثبت گردد.خود، امضاء و موارد مورد نياز بهرهبرداری
کارشناس دیسپاچينگ تعيين، و با ذکر نام و نامج) تيک گزینه مربوط به «با درخواست انجام کار موافقت گردید/ نگردید» توسط 

جهت اجرای کار را در قسمتهای شروع کار و پایان کار به صورت [دقيقه: ساعت] با ذکرخانوادگی خود امضاء و زمان تصویب شده
تاریخ و توضيحات مورد نظر ثبت مینماید.

با مسئولينتذکر: از هماهنگی  پس  ایستگاه  اپراتور  این قسمت را  اضطراری  شرایط  امضاء در  آنها   از طرف  تکميل و  مربوطه 
 مینماید.

ـ درقسمت «مجوز انجام کار» موارد ذیل انجام میشود:٣
الف) شرایط انجام کار به مجری انجام کار تذکر داده شده است.

ب) در محل «توضيحات» این قسمت، موارد مورد نياز به مجری انجام کار تذکر داده میشود.
 کيلو ولت خارج شدن بریکر و سایر شرایط دیگر در این قسمت ذکر گردد.٢٠ در شرایط کار بر روی سرکابلهای تذکر:

ج) مجری انجام کار، نام و نام خانوادگی خود را در قسمت «مجری انجام کار» ثبت و امضاء میکند.
د) اپراتور ایستگاه، نام و نام خانوادگی خود را در قسمت «اپراتور» ثبت و امضاء میکند.

ه) زمان اجرای مجوز بصورت ساعت و تاریخ در قسمت مربوط به «زمان اجرای مجوز» توسط اپراتور ثبت میگردد.
ـ در قسمت «لغو شد» مجری انجام کار تاریخ و ساعت لغو مجوز را ثبت و امضاء مینماید۴

ـ فرم ترتيب اجرای عمليات: مشخصات ـ تکميل فرم١٣ضميمه شماره
v:مشخصات

فرمی است به رنگ سفيد؛ جدولبندی شده طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذی است.

است.A۴ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
v:تکميل فرم
ـ شماره ضمانتنامه صادره (فرم حفاظتی مورد درخواست) ثبت گردد.١
ـ در ستون «موضوع عمليات» شماره یا کد دیسپاچينگی کليد و سکسيونر، تعداد ارتهای موقت، محصور نمودن محيط کار و نظایر٢

آنها ذکر گردد.
شماره:

تاریخ:
ـ در ستون «شرح عمليات» فرم، بررسی مقدار مجاز بار ایستگاه با هماهنگی دیسپاچينگ مربوطه، وضعيت تپچنجر، شارژر،٣
مصرف داخلی پست، حالتهای قطع و وصل کليد، باز یا بسته بودن سکسيونرها به همراه بازدید چشمی، ایزوله بودن ترانس

PT ولت، قطع ثانویه٣٨٠کمکی یا برق  یا CVT به همراه کارت اخطار قرمز رنگ، نصب قفل و کارت عمليات ممنوع و نظایر آنها ذکر
.گردد

نقاط تضمين ثبت گردد.ـ در ستون «شماره کارت» شماره کارت عمليات ممنوع در ردیفهای مربوط به۴
 ـ در ستون «انجام شد» پس از اجرای مرحله به مرحله هر ردیف عالمت تأیيد زده شود.۵
 ـ قسمت «تکميلکننده» توسط اپراتور ایستگاه قبل از اجرای مجوز و قسمت  «بررسیکننده» توسط اپراتور وقت یا اپراتور سيار۶

ثبت گردد.
ـ در ایستگاههای انتقال، قسمت «دستور داده شد» توسط اپراتور اول شيفت وقت، پس از بررسی فرم و قسمت «انجام داده٧

شد» توسط اپراتور دوم شيفت وقت ایستگاه پس از انجام کامل عمليات تکميل میگردد. در ایستگاههای فوق توزیع در صورت
استقرار یک نفر اپراتور، هر دو بخش توسط اپراتور وقت یا اپراتور سيار تکميل گردد.

 ـ جهت مجوزهای اضطراری قسمتهای «تکميلکننده» و «بررسیکننده» توسط اپراتور وقت یا اپراتور سيار تکميل گردد.٨

٭ عمليات مطابق ترتيبی که باید انجام پذیرند، نوشته و اجرا شود.
٭ پس از اجرای هر بند، در قسمت «انجام شد» تيک زده شود.

٭ قسمت «تکميلکننده» توسط اپراتور ایستگاه قبل از اجرای مجوز و قسمت «بررسیکننده» توسط اپراتور وقت یا اپراتور سيار
نوشته شود.

٭ در پستهای انتقال، قسمت «دستور داده شد» توسط اپراتور اول شيفت وقت، پس از بررسی فرم و قسمت «انجام داده شد»
توسط اپراتور دوم شيفت وقت ایستگاه پس از انجام کامل عمليات تکميل گردد. در پستهای فوق توزیع هردو بخش توسط اپراتور

وقت  یا اپراتور سيارتکميل میگردد.
٭ منظور از شماره کارت، شماره کارت عمليات ممنوع نصبشده در نقاط تضمين میباشد.

مجوزهای اضطراری قسمتهای «تکميلکننده»جهت ٭ کليه عمليات فوق بایستی با حضور و همراهی مجری انجام کار صورتپذیرد ٭
سيار تکميل گردد.و «بررسیکننده» توسط اپراتور وقت یا اپراتور
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ـ کارتهای عمليات ممنوع: مشخصات ـ نحوه تکميل١۴ضميمه شماره
v:مشخصات

کارتهایی به رنگ آبی آسمانی، سفيد و زرد روشن و به مشخصات زیر:
الف ـ مقوایی یا پالستيکی است.

 سانتیمتر٨ سانتیمتر و عرض آن ١۶ب ـ طول کارت 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته میشود.

د ـ کارت، پرس پالستيکی شود.
v:نحوه تکميل
زیر تعيين گردد:ـ شماره کارتهای عمليات ممنوع برای فرمهای ضمانتنامه صادرشده باید به شرح١

)٣۵ ـ ٣٠ ـ ٢۵ ـ ٢٠ـ ١۵  (مانند: اعداد ٩٩ تا  ٠١الف: برای فرم تضميننامه ایستگاه، شماره کارتها از اعداد 
)١٢۵ ـ ١٢٠ـ ١١۵ـ ١١٠ (مانند: اعداد ١٩٩ تا ١٠٠ب: برای فرم اجازه کار، شماره کارتها از اعداد 

)٢٣٠ ـ ٢٢۵ ـ ٢٢٠ـ ٢١۵ (مانند: اعداد ٢٩٩  تا ٢٠٠ج: برای فرم اجازه کار و آزمایش، شمارهها از اعداد 
ـ شماره فرمهای ضمانتنامه باید طبق الگوی:٢

شماره ضمانتنامه / شماره کد دیسپاچينگی ایستگاه / سال
نوشته و در قسمت سر برگ فرمهای ضمانتنامه در ردیف «شماره» به شرح ذیل تعيين میگردد:

)٩٣ / ۴٠۴٢/ ٠١ (مانند: ٩٩ تا ٠١الف: برای فرم تضميننامه ایستگاه، شماره ضمانتنامه از اعداد 
)٩۴/ ١٠٢/۴٠۴٢ (مانند: ١٩٩ تا ١٠٠ب: برای فرم اجازه کار، شماره ضمانتنامه از اعداد

)٩۴ / ۴٠۴٢ / ٢٠٣ (مانند: ٢٩٩ تا  ٢٠٠ج: برای فرم اجازه کار و آزمایش، شماره ضمانتنامه  از اعداد
ـ کارت اجازه کار١/١۴ضميمه شماره 

v:مشخصات
کارتی است به رنگ آبی آسمانی؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر:

الف ـ مقوایی یا پالستيکی است
 سانتیمتر٨ سانتیمتر و عرض آن ١۶ب ـ طول کارت 

ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته میشود.
د ـ کارت، پرس پالستيکی شود.

ـ کارت اجازه کار و آزمایش٢/١۴ضميمه شماره
v:مشخصات

کارتی است به رنگ زرد روشن؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ مقوایی یا پالستيکی است

 سانتیمتر٨ سانتیمتر و عرض آن ١۶ب ـ طول کارت 
ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته میشود.

د ـ کارت، پرس پالستيکی شود.

 ـ کارت تضميننامه ایستگاه٣/١۴ضميمه شماره 
v:مشخصات

کارتی است به رنگ سفيد ؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ مقوایی یا پالستيکی است

 سانتیمتر٨ سانتیمتر و عرض آن ١۶ب ـ طول کارت 
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ج ـ حروف با رنگ مشکی نوشته میشود.
د ـ کارت، پرس پالستيکی شود.

 ـ کارت اخطار١۵ضميمه شماره 
v:مشخصات

کارتی است به رنگ قرمز ؛ طبق نمونه و به مشخصات زیر:
الف ـ مقوایی یا پالستيکی است

 سانتیمتر است٨ سانتیمتر و عرض آن ١۶ب ـ طول کارت 
ج ـ حروف با رنگ سفيد نوشته میشود.

د ـ کارت، پرس پالستيکی شود.
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