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بند اول پیوست  اعمال :هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع 1447رأي شماره 
ین  مصوبه تعی2 و ماده 1386شماره پنج سند اصلی طرح جامع شهر تهران در سال 

   شوراي اسالمی شهر تهران1388ضوابط مالی و اصالح نحوه دریافت عوارض سال 
  1  انرتهشوراي اسالمی شهر   ٢٤/١٢/١٣٩٥

  5هاي ماده  تبصره: داري با موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت ا1345رأي شماره 
  3  شوراي اسالمی شهر نوشهر  ۱۷/۱۲/۱۳۹۵  1391بهاي خدمات و عوارض ساختمانی شوراي اسالمی شهر نوشهر مصوب  تعرفه

   1 ماده 4 ابطال تبصره : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1445رأي شماره 
   شوراي اسالمی شهر مالیر 1388دفترچه عوارض سال 

  در خصوص عوارض تغییر کاربري
  5  شوراي اسالمی شهر مالیر  ٢٤/١٢/١٣٩٥

  ر شدهتعارض در آراء صاد : هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع1449رأي شماره 
 نامه اداري و استخدامی آیین 73از شعب سوم و سیزدهم دیوان عدالت اداري در خصوص ماده 

  و خدمات بهداشتی درمانی کشوراعضاي هیأت علمی دانشگاههاي علوم پزشکی 
  6  و سایر مراجع اداريشعب دیوان   ٢٤/١٢/١٣٩٥

  7  تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزارت   ۲۴/۱۲/۱۳۹۵  نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروي برق آیین

      
  
  
  

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                 س ٩١/٤٧٢/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 مورخ ١٤٤٧عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه   رأي هيأتيك نسخه از

  : با موضوع٢٤/١٢/١٣٩٥
ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال «
 ١٣٨٨ مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح نحوه دريافت عوارض سال ٢ و ماده١٣٨٦

  .گردد وزنامه رسمي به پيوست ارسال ميجهت درج در ر» .شوراي اسالمي شهر تهران
  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 

  ۹۱/۴۷۲: کالسه پرونده   1447: شماره دادنامه     ۲۴/۱۲/۱۳۹۵: تاريخ دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسیدگی

   آقاي مجتبي اسالمي فر:شاکی
 ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح :ع شکایت و خواستهموضو

 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح نحوه ۲ و ماده ۱۳۸۶جامع شهر تهران در سال 
   شوراي اسالمي شهر تهران۱۳۸۸دريافت عوارض سال 

 شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند اول پيوست شماره پنج سند :کار گردش
  مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح۲ و ماده ۱۳۸۶مع شهر تهران در سال اصلي طرح جا

  شوراي اسالمي شهر تهران را خواستار شده و در جهت۱۳۸۸نحوه دريافت عوارض سال 
  :تبيين خواسته اعالم کرده است که

  :رسانم احتراماً به استحضار عالي مي«
يوست شماره پنج سند را تحت عنوان پاي   شوراي اسالمي شهر تهران مصوبهـ١

شهرداري تهران : اصلي طرح جامع تهران به تصويب رسانده که در بند يک آن چنين آمده
 تصويب شوراي اسالمي شهر تهران، عوارض خاص تغيير کاربريهاي خدماتي طرح قبليبا 

  به کاربريهاي طرح جديد تفصيلي مصوب شهر تهران را به نحو مناسب و عادالنه از مالکين

ـارمه ـشنبدو  1396اه ـ ماردیبهشت چه
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ه به نفع شهر و توسعه و عمران آن دريافت و با نگهداري در حسابي خاص، با اولويت مربوط
در جهت تامين زمين و اراضي مورد نياز فضاها و طرحهاي خدماتي شهر و در اجراي 

  .طرحهاي عمران شهري به مصرف خواهد رساند
صويب که خود آن را ت( شوراي اسالمي شهر تهران به استناد مصوبه مذکور باال ـ٢
 اين ٢ تصويب نموده است که در ماده ١١/١١/١٣٨٨مصوبه ديگري را در تاريخ ) نموده

شهرداري تهران موظف است به استناد بند اول پيوست پنجم سند : مصوبه چنين آمده
طرح جامع از زمان ابالغ اين مصوبه و همزمان با ابالغ و اجراي طرحهاي تفصيلي جديد 

ابط طرحهاي تفصيلي جديد امالکشان تغيير وضعيت يافته و  مالکيني که در اجراي ضواز
گذاري، افزايش بهاي امالک مرتبط با ايشان را در پي   توده به نسبتبندي امتياز پهنه

ملک ] بندي امتياز کاربري در پهنه[خواهد داشت، عوارضي خاص به عنوان عوارض 
 و مقررات موضوعه و مربوطه متناسب با ميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط

  ...براساس ضرايب مندرج در متغيرهاي ذيل به هنگام صدور پروانه ساختماني اخذ نمايد
: چنين عنوان شده که] امتياز کاربري در پهنه بندي[ مصوبه ٢ ماده ٤در سطر : اوالً

امتياز پهنه بندي به نسبت توده گذاري، افزايش بهاي امالک مرتبط با ايشان را در پي 
را ] امتياز کاربري در پهنه بندي[هد داشت و با استناد به اين موضوع عوارض خاص خوا

 به نام ارزش ١٣/٨/١٣٨٦مصوب نموده است در حالي که شوراي شهر تهران در مصوبه 
 به شماره ١٤/٩/١٣٨٦تاريخ ابالغ (واگذاري امتياز تراکم و تعرفه تغيير کاربري ساختمان 

اخذ عوارض تراکم هر کدام از کاربريهاي مسکوني، ميزان ) ١٥٦٤٣/٩٨٠/١٦٠صدور 
که اي  تجاري، اداري و صنعتي را متناسب با ارزش آنها متفاوت تعيين نموده است به گونه

ميزان اخذ عوارض تراکم اداري چند برابر تراکم مسکوني است و عوارض تراکم تجاري به 
ا اخذ اين رقمهاي بسيار مراتب چندين برابر بيشتراز عوارض تراکم اداري است پس ب

با ] به دليل افزايش بهاي امالک[متفاوت در تراکم کاربريهاي مختلف، اخذ عوارض خاص 
استداللي بالوجه است در واقع شوراي شهر تهران با ) امتياز کاربري در پهنه بندي(عنوان 

 ٧طبق ماده . تصويب اين مصوبه قصد دارد از يک ملک به دو حالت عوارض اخذ نمايد
 ٣/٩/١٣٥٨اليحه قانوني خريد اراضي و امالک مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 

بهاي اراضي و ابنيه و تاسيسات و ارزش حقوقي که اشخاص در ملک دارند بدون در نظر 
نتيجتاً دليل کم ارزش بودن اين گونه . گرفتن اثر اجراي طرح مربوطه تعيين خواهد شد

) بعد از انقضاي مهلت قانوني پنج سال( شهرداري از صدور پروانه امالک در بازار آزاد امتناع
  .طبق قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها بوده است

مصوب (با عنايت به محتوي و مفهوم بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع : ثانياً
يد شهرداري را موظف نموده در واقع شوراي شهر، با تصويب مصوبه جد )شوراي شهر تهران

از امالک واقع در طرحهاي دولتي که در طرح تفصيلي قديم طرح کاربري خدماتي داشتند و 
در طرح تفصيلي جديد کاربري آن تغيير يافته است عوارض تغيير کاربري، به عنوان عوارض 

امتياز [عنوان دريافت نمايد و اين مصوبه جديد شوراي شهر با ] بندي امتياز کاربري در پهنه[
در ماهيت فرقي با مصوبه قبلي در مورد اخذ عوارض تغيير کاربري که ] بندي کاربري در پهنه

ـ ٤٣٧ دادنامه ٢٦/٨/١٣٨٦ ـ٨٥/٢٢٥/به شماره هـ(عمومي ديوان عدالت اداري آن را  هيأت
 ابطال نموده است ندارد و شوراي شهر تهران با تغيير) ٨٥/٢٢٥/٣٦٦ به کالسه پرونده ٤٣٨

نام مصوبه و با فرمولي جديد که پرداخت عوارض، چندين برابر مصوبه ابطال شده قبلي را 
  .اي مشابه مصوبه باطل شده قبلي نموده است نمايد اقدام به احياي مصوبه برمردم تحميل مي

قانونگذار به منظور رفع بالتکليفي مالکين واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و : ثالثاً
بار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين تاکيد بر اعت

وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، چگونگي نحوه صدور پروانه براي 
تعيين شده به صراحت )  سال٥که (اين گونه امالک را بعد از انقضاي مهلت تملک 

الک، اعمال انحاء حقوق مالکانه با مشخص نموده است از جمله حقوق مالکين اين گونه ام
توجه به اصل تسليط است که مبين حق و اختيار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمين و 
ملک خود همانند امالک مشابه و مجاور فاقد طرح با رعايت ضوابط قانوني مربوط است که 

ـ  ٨٥/٢٢٥/ هـشماره(در آراء متعدد ديوان نيز به آن استناد شده است از جمله رأي 
عمومي ديوان عدالت اداري که مصوبه عوارض تغيير کاربري را ابطال  هيأت) ٢٦/٨/١٣٨٦

  .نموده است به استناد اين قانون صادر شده است
در سالهاي گذشته شهرداري تهران بعد از انقضاي مهلت قانوني جهت تملک : رابعاً

ن وضعيت امالک واقع در طرحهاي اين گونه امالک، از صدور پروانه و اجراي قانون تعيي
دولتي براي اين گونه امالک و حتي اجراي آراء ديوان عدالت در مورد اين گونه امالک، که 
صدور پروانه برابر امالک مشابه و مجاور فاقد طرح را حق قانوني مالکين اين گونه امالک 

خذ عوارض با نامي براي ااي  مسلماً تصويب چنين مصوبه. دانسته است امتناع ورزيده است
 اي که باشد به مالکين اين گونه امالک که ساليان متوالي متفاوت با تمسک به هر بهانه

اند از ملکشان مانند امالک مشابه و فاقد  به علت امتناع شهرداري از صدور پروانه، نتوانسته
طرح منتفع شوند ظلمي مضاعف است و در واقع شوراي شهر، قانون تعيين وضعيت 

  .ک واقع در طرحهاي دولتي را ناديده گرفته و قانون و قانونگذار را دور زده استامال

عليهذا از مقام ديوان عدالت اداري به استناد قانون تعيين وضعيت امالک واقع در 
  اليحه قانوني خريد اراضي و امالک مورد احتياج دولت و شهرداريها٧طرحهاي دولتي و طبق ماده 

 ٢٦/٨/١٣٨٦ ـ ٨٥/٢٢٥/عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ هيأت  و رأي٣/٩/١٣٥٨مصوب 
 تقاضاي رسيدگي و ابطال ٨٥/٢٢٥/٣٦٦ به کالسه پرونده ٤٣٨ـ ٤٣٧به شماره دادنامه 

و ) مصوب شوراي اسالمي شهر تهران( اول پيوست پنجم سند طرح جامع شهر تهران بند
 نحوه دريافت عوارض از امالک شهري در  از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح٢ابطال ماده 

 شوراي اسالمي شهر تهران به تاريخ ١١/١١/١٣٨٨اجراي طرحهاي تفصيلي جديد مورخ 
  ». مورد استدعاست١٧٦٤٩/١٣٧٧/١٦٠ شماره ٢٥/١١/١٣٨٨ابالغ 

  :متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است
ران مصوب شوراي بند اول پيوست شماره پنج سند اصلي طرح جامع شهر ته: الف

  اسالمي تهران
 شهرداري تهران با تصويب شوراي اسالمي شهر تهران، عوارض خاص تغيير ـ١«

کاربريهاي خدماتي طرح قبلي به کاربريهاي طرح جديد تفصيلي مصوب شهر تهران را به 
نحو مناسب و عادالنه از مالکين مربوطه به نفع شهر وتوسعه و عمران آن دريافت و با 

 در حسابي خاص، با اولويت در جهت تامين زمين و اراضي مورد نياز فضاها و نگهداري
   ».طرحهاي خدماتي شهر و در اجراي طرحهاي عمران شهري به مصرف خواهند رساند

 ١٣٨٨ از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح نحوه دريافت عوارض سال ٢ماده : ب
  شوراي اسالمي شهر تهران

 موظف است به استناد بند اول پيوست پنجم سند طرح شهرداري تهران: ٢ماده «
جامع از زمان ابالغ اين مصوبه و همزمان با ابالغ و اجراي طرحهاي تفصيلي جديد از 
مالکيني که در اجراي ضوابط طرحهاي تفصيلي جديد امالکشان تغيير وضعيت يافته و 

بط با ايشان را در پي امتياز پهنه بندي به نسبت توده گذاري، افزايش بهاي امالک مرت
ملک » بندي امتياز کاربري در پهنه«خواهد داشت، عوارضي خاص به عنوان عوارض 

مربوطه متناسب با ميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و 
براساس ضرايب مندرج در متغيرهاي ذيل به هنگام صدور پروانه ساختماني اخذ و به 

شود واريز و در  که به همين منظور در يکي از بانکها افتتاح ميحساب درآمدي خاصي 
تملک اراضي و امالک و طرحهاي توسعه شهري که همه ساله همزمان با بودجه ساليانه 

   ».رسد، هزينه نمايد شهرداري تهران به تصويب شوراي اسالمي شهر تهران مي
ه موجب اليحه در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر تهران ب

  : توضيح داده است که١٧/٨/١٣٩١ ـ ١٦٧٦٦/١٦٠شماره 
  عمومي ديوان عدالت اداري رياست محترم هيأت«

  ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٨٥٨٣ شماره ٩١/٤٢٧پرونده کالسه شماره : موضوع
  سالم عليکم

 مديريت ٢٧/٤/١٣٩١ موضوع مکاتبه مورخ ١/٤٧٢احتراماً، عطف به پرونده کالسه 
 ١/٥/١٣٩١ ـ٨٤٨٨/١٦٠عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شده به شماره  هيأتمحترم دفتر 

در دبيرخانه شوراي اسالمي شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقاي 
ابطال بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع شهر تهران «مجتبي اسالمي فر به خواسته 

اربريهاي طرح جديد تفصيلي در مورد وضع عوارض خاص تغيير کاربريهاي خدماتي به ک
 از مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح نحوه دريافت عوارض از ٢شهر تهران و ابطال ماده 

مراتب ذيل را در رد خواسته ياد شده » ...امالک شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد
  :رساند به استحضار مي

  : مستندات قانونيـ١
  قانون تشکيالت،٧١ ماده ١٦درجات بند گونه که مستحضريد، حسب من  همانـ١ـ١

  و اصالحات١/٣/١٣٧٥وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
» تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن«بعدي آن، 

  .در صالحيت شوراي اسالمي شهر است
، ١٣٨٧ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوبه ٥٠ ذيل ماده ١ بر مبناي تبصره ـ١ـ٢
 و  عوارض محلي که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسالمي شهروضع

  .بخش است
فرمايند وضع عوارض محلي از   با توجه به مراتب معروضه فوق، مالحظه ميـ١ـ٣

  .صالحيتهاي شوراي اسالمي شهر است
 عمومي هيأت ٤٣٨ـ  ٤٣٧ه حاضر با موضوع دادنامه شماره  تفاوتهاي موضوع پروندـ٢

  :ديوان عدالت اداري
دادخواست خود مبني بر عدم تفاوت ماهوي :   عليرغم ادعاي شاکي در قسمت ثانياً

عمومي  هيأت ٤٣٨ـ ٤٣٧مصوبه موضوع دادنامه شماره  مصوبه موضوع شکايت حاضر با
عمومي  هيأتضوع پرونده حاضر با رأي رساند، مو ديوان عدالت اداري به استحضار مي

 ٨٥/٢٢٥/٣٦٦ کالسه پرونده ٢٥/٦/١٣٨٦ـ ٤٣٨ـ ٤٣٧ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 
  :که مورد استناد شاکي قرار گرفته داراي تفاوتهاي ماهوي است
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عمومي ديوان عدالت اداري که   اخيرالذکر هيأت٤٣٨ـ ٤٣٧ دادنامه شماره ـ٢ـ١
ار گرفته، مربوط به صورتي است که وجود طرحهاي عمومي و يا مورد استناد شاکي قر

 در صورتي که، مصوبه مورد اعتراض مربوط. گردد عمراني موجب کاهش بهاي ملک مي
  .به صورتي است که در وضعيت جديد، بهاي ملک شاکي افزايش يافته است

 مربوط عمومي ديوان عدالت اداري  اخيرالذکر هيأت٤٣٨ـ ٤٣٧ دادنامه شماره ـ٢ـ٢
به مواردي است که اجراي طرح بر عهده دولت و يا شهرداريها است و مالک از اعمال 

تواند تمامي حقوق  در حالي که، در مانحن فيه مالک مي. شود حقوق مالکانه خود منع مي
  .مالکانه خود را اعمال نمايد

عمال فرماييد مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران با ا  همان گونه که مالحظه ميـ٤
تواند حقوق مالکانه خود را به نحوي که مغاير  اصل تسليط تعارضي ندارد و مالک مي

  .  قانون مدني نباشد اعمال نمايد٣٠ماده
با توجه به مراتب معروضه فوق  با عنايت به صالحيت شوراي اسالمي شهر  در وضع 

   ».عوارض محلي، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعاست
اي  ين شاکي در پاسخ به اليحه دفاعيه شوراي اسالمي شهر تهران طي نامههمچن

  :، اعالم کرده است که٣٠/٨/١٣٩١ ـ ١٩٣١عمومي  هيأتبه شماره ثبت دفتر انديکاتور 
  در پاسخ به اليحه دفاعيه شوراي اسالمي شهر تهران: احتراماً«
  ٢ـ١ در پاسخ به بند ـ١

تاثير [اربريهاي طرح تفصيلي قبلي به دليل توجهاً به اينکه کاهش بهاي ملک در ک
 گونه امالک در طرح تفصيلي قديم بوده لذا با عنايت بر اين] کاربري طرحهاي خدماتي

 از اليحه قانوني خريد اراضي و امالک مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب ٧به ماده 
در واقع اکنون با ) باشد قيمت گذاري ملک بدون در نظر گرفتن اثر طرح مي (٣/٩/١٣٥٨

تاثير کاربري طرحهاي [منتفي شدن کاربري طرحهاي خدماتي، کاهش قيمت ناشي از 
برابر با امالک همجوارشان که (از بين رفته و قيمت واقعي اين گونه امالک ] خدماتي قبلي
  .احياء شده است) باشند فاقد طرح مي

  ٢ـ٢  در پاسخ به بندـ٢
وانه و اعمال حقوق مالکانه، امالکي را که در شوراي اسالمي شهر تهران صدور پر
اند و در طرح تفصيلي جديد کاربري آن تغيير  طرح تفصيلي قديم کاربري خدماتي داشته

منوط به پرداخت رقم هنگفتي تحت ) به بهانه افزايش بهاي اين گونه امالک(يافته است را 
ا پايان يافتن مهلت قانوني نموده است در حالي که ب] امتياز کاربري در پهنه بندي[نام 

 ماده واحده قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي دولتي و ١طبق تبصره 
 مالک حق انتفاء از کليه حقوق مالکانه برابر امالک ٢٩/٨/١٣٦٧شهرداريها مصوب 
ضمناً افزايش بهاي اين امالک در واقع ناشي از منتفي شدن کاربري . همجوارشان را دارد

باشد که به طبع آن  خدماتي طرح تفصيلي قديم، در طرح تفصيلي جديد ميطرحهاي 
در واقع . موجب احياء ارزش واقعي اين گونه امالک برابر امالک همجوارشان گرديده است

شوراي اسالمي شهر تهران اصل تسليط که در قانون مذکور باال آمده است را مشروط به 
واقعيت اين . نموده است) اربري در پهنه بنديامتياز ک(پرداخت اين عوارض تحت عنوان 

است که به دليل امتناع شهرداري از اجراي قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرحهاي 
در مورد اين امالک، مالکين اين امالک ساليان درازي از حقوق قانوني شان ... دولتي و 

طرحهاي خدماتي، قيمت اند و هم اکنون که به دليل منتفي شدن کاربري  محروم گرديده
ظلمي ] بندي امتياز کاربري در پهنه[واقعي اين امالک احياء گرديده است تصويب مصوبه 

  .باشد مضاعف به مالکين اين گونه امالک است و از عدالت به دور مي
  ١ـ٢ در پاسخ به بند ـ٣

تمان نظر دادگاه را به مصوبه ارزش واگذاري امتياز تراکم و تعرفه تغيير کاربري ساخ
جلب ) ١٥٦٤٣/٩٨٠/١٦٠ به شماره صدور ١٤/٩/١٣٨٦تاريخ ابالغ  (١٣/٨/١٣٨٦به تاريخ 

نمايم که در آن، ميزان اخذ عوارض تراکم هر يک از کاربريهاي مسکوني، تجاري، اداري  مي
و صنعتي متناسب با ارزش آنها تعيين گرديده است و استناد شوراي شهر تهران به تبصره 

باشد و در واقع   بي مورد مي١٣٨٧نون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  قا٥٠ ذيل ماده ١
  .باشد ، وضع عوارض مضاعف مي]امتياز کاربري در پهنه بندي[مصوبه 

رساند  ضمناً به استحضار مي. عليهذا از دادگاه صدور حکم عادالنه مورد استدعاست
ع بودن مصوبه مورد درج اصل تسليط در دادخواست و اين اليحه از حيث ادعاي خالف شر

          ».باشم بنابراين با استناد به مقررات قانوني مورد نظر خواستار رسيدگي مي. باشد شکايت نمي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

 ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از
  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  عمومی رأي هیأت

 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت ١ ماده ٣نظر به اينکه مطابق بند 
، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس ١٣٥٣مسکن و شهرسازي مصوب سال 

مع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محالت معيارها و ضوابط کلي طرح ج
شود و  مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي

 اصالحي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ٥براساس ماده 
 به کميسيوني ن، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهر و تغييرات آنها در هر استا١٣٨٨

 قانون ٧١است و از سويي وظايف شوراهاي اسالمي شهرها در ماده  خاص محول شده
تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 با اصالحات بعدي آن تعيين شده است و در اين ماده قانوني تغيير ١٣٧٥ سال
بيني نشده است به طريق اولي  مي شهر پيشکاربري اراضي در صالحيت شوراي اسال

تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنايت به  نمي
 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب ١٧٤اينکه به موجب ماده 

 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه ١٣٩٠، از سال ١٣٨٩سال 
 سند اصلي ٥ پيوست شماره ١وسط قانونگذار تجويز شده است، بنابراين بند شهري ت

 مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصالح ٢ و ماده ١٣٨٦طرح جامع شهر تهران در سال 
نحوه دريافت عوارض از امالک شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد مغاير قانون 

 ١ تشخيص شد و مستند به بند و خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر تهران
دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ماده 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢

  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت
  
  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩٣/٩٨٦/ره هـشما

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبی

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
  با سالم

 مورخ ١٣٤٥ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه عمومي هيأتيك نسخه از رأي 
  : با موضوع١٧/١٢/١٣٩٥

هر  تعرفه بهاي خدمات و عوارض ساختماني شوراي اسالمي ش٥هاي ماده  تبصره«
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .١٣٩١نوشهر مصوب 

  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 
  

  ٩٣/٩٨٦: پرونده کالسه    1345: دادنامه شماره      ١٧/١٢/١٣٩٥: دادنامه تاريخ
  يرادا عدالت وانيد عمومي هيأت :یدگیرس مرجع
  يالشک ييکايال نيغالمحس يآقا :یشاک

 عوارض و خدمات يبها تعرفه ٥ مادههاي  تبصره ابطال :خواسته و تیشکا موضوع
  ١٣٩١ مصوب نوشهر شهر ياسالم يشورا يساختمان

 يبها تعرفه ٥ مادههاي  تبصره ابطال يدادخواست موجب به يشاک :کار گردش
 و شده خواستار را ١٣٩١ مصوب نوشهر شهر ياسالم يشورا يساختمان عوارض و خدمات

  :که است کرده اعالم خواسته نييتب جهت در
 نهيهز بابت از نوشهر يشهردار: رساند  ميمحترم مقامات يآگاه به احترام با«

 ١٧٨٩ پالک مترمربع ١١٤١ مساحت به آن در ياحداث يبنا با نيزم قطعه کي کيتفک
 ثبت حوزه کران دهستان يقشالق ١ بخش يسفل دکورکورسر نوشهر ياصل ٤ از يفرع

 محاسبه برگ يط الير ونيليم ٠٠٠/٠٠٠/٢٤٠ مبلغ انتقال نيح در نوشهر امالک و اسناد
 ـ ٩٨٤١٠٨٨٧٩١ شماره قبض موجب به و مطالبه ٢٨/٧/١٣٩٢ـ ٩٢٠٤٨٤٠ شماره
 و يشهردار به اعتراض با. است يجار قانون خالف که داشته افتيدر ٢٥/٧/١٣٩٢

 شماره به يشهردار جواب در ١٧/٣/١٣٩٣ ـ هـ٨٤١٠ شماره يط آن استرداد درخواست
 و هايشهردار قانون ١٠١ ماده به يشهردار قانون خالف استناد و ٣/٤/١٣٩١ ـ ٨٤١٠

 يبها تعرفه دفترچه ٥ مادههاي  تبصره) ٢٨/١٠/١٣٩٠ مصوب يشهردار قانون ياصالح(
 نکهيا به نظر. گرفت انجام نوشهر شهر ياسالم يشورا مصوب يساختمان عوارض و خدمات

هاي  تبصره در ١٣٨ ماده حذف و ابطال يتقاضا بوده قانون خالف شده ادي وجوه افتيدر
 شهر ياسالم يشورا مصوب يساختمان عوارض و خدمات يبها تعرفه دفترچه ٥ ماده

 از يقانون ريغ طور به که را يوجوه هيکل شده ادي مبلغ استرداد به حکم صدور و نوشهر
 وصول خيتار تا افتيدر خيتار از وارده خسارات احتساب با را است کرده افتيدر دانشهرون

 که ٢٢/١/١٣٦١ـ٢٠٩١ شماره ساختمان پروانه يدارا ملکـ ١. دارم ريز ليدال شرح به را
 کيتفک ملک ـ٢) ٤٤٤٨ پرونده شماره (شدم برخوردار گاز تلفن، برق، آب، ازاتيامت از

 مصوب يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده ـ٣. بودم نکرده زين کيتفک درخواست و نشده
 اثر ماقبل به و است ندهيآ به نسبت آن اثر يمدن قانون ٤ ماده طبق و بوده ٢٨/١/١٣٩٠

 سوء احتماالً و يشخص برخورد از نشان شهر يشورا چندگانه برخورد وهيش ـ٤. نداشت
   ».دارد يشخصهاي  استفاده
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 دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨١ ماده ياجرا در که ينقص رفع اخطار يپ در
 که اي حهيال موجب به يو بود، شده ارسال يشاک يبرا ١٣٩٢ سال مصوب يادار عدالت وانيد
  :که است کرده اعالم شده عمومي هيأت کاتورياند دفتر ثبت ١٢/١٢/١٣٩٣ ـ ١٦٧٤ شماره به

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت«
 مورد مصوبه سال اعالم و پرونده نقص رفع ٩٣/٩٨٦ هکالس پرونده در احترام با
 مصوبه يفتوکپ و ٣/٤/١٣٩٢ ـ٨٤١٠ شماره نامه از آنچه: رساند  مييآگاه به تيشکا

 وجه پرداخت ٢٥/٧/١٣٩٢ ـ٩٨٤١٨٨٧٩١ شيف و ديرس دستم به نوشهر يشهردار
 کيتفک الف کي شماره جدول در که باشد  مي١٣٩٢ مصوبه سال. گردد  ميبر يشهردار به

 شده ادي صفحه در يشهردار مسئول يسو از ١٣٩٢ سال در مصوبه يگذار عالمت و عرصه
 و عرصه کيتفک عوارض محاسبه نحوه ٥ ماده ٤ تبصره به که است مربوط مشخصاٌ که

 در نجانبيا و نمودند استناد ٢٨/١/١٣٩٠ مصوب هايشهردار قانون ١٠١ ماده به که ١ تبصره
 داده حيتوض دادخواست در مصوبه يفتوکپ و آن شرح به که بودم گرفته سند ١٣٨٦ سال
  ».باشد شده نقص و ابهام رفع باال حيتوض با دارم ديام. است دهيگرد ميتقد و شده

 ـ ٢٢٣٢ شماره هيدفاع حهيال موجب به نوشهر يشهردار مذکور، تيشکا به پاسخ در
  :که است داده حيتوض ٣٠/١/١٣٩٤

  يادار عدالت وانيد عمومي هيأت محترم ريمد«
  کميعل سالم

 نيغالمحس يآقا دادخواست موضوع ٩٣/٩٨٦ کالسه پرونده به عطف احتراماً،
 دفترچه ٥ مادههاي  تبصره ابطال و حذف خواسته به يشهردار نيا تيطرف به ييکايال

 که ييقسمتها نوشهر شهر ياسالم يشورا مصوبه يساختمان عوارض و خدمات يبها تعرفه
 يشهردار الزام و ٢٨/١/١٣٩٠ مصوب يشهردار قانون ياصالح ١٠١ ماده قانون ريمغا
  :رساند  مياستحضار به ليذ شرح به را يمطالب آن استرداد به

 نوشهر يشهردار به خطاب خود ١٧/٣/١٣٩٣ مورخ نامه در يشاک که گونه همان ـ١
 نيزم قطعه کي انتقال قصد نامبرده است کرده حيتصر يميتقد دادخواست در زين و
 دکورکورسر هيقر در واقع ياصل ٤ از يفرع ١٧٨٩ پالک تحت مترمربع ١١٤١ مساحت هب

 جهت نيهم به داشته را نوشهر اسناد ثبت حوزه کران دهستان يقشالق کي بخش يسفل
 يشهردار قانون ٧٤ ماده ليذ تبصره ياجرا در نوشهر ١٠٤ شماره يرسم اسناد دفتر
 نموده يمعرف يشهردار نيا به يشهر ياضار و مستغالت عوارض پرداخت جهت را يشاک
 ٢٥/٧/١٣٩٢ـ ٩٢٠٤٨٤٠ شماره محاسبه برگ مطابق زين يشهردار درآمد واحد و

 کرده الير ونيليم ٢٤٠ مبلغ به نظر مورد ملک به متعلقه عوارض زانيم نييتع به مبادرت
  .است کرده آن پرداخت به اقدام ٢٥/٧/١٣٩٢ مورخ در زين هيمشارال و

 است ملزم مالک...  «يشهردار قانون ٧٤ ماده ليذ تبصره از دوم رازف براساس ـ٢
 و دينما پرداخت بانک به معامله انجام امکان يبرا را يشهردار طرف از شده نييتع عوارض

 يشهردار طرف از شده نييتع مبلغ باشد داشته اعتراض يشهردار صيتشخ به مالک اگر
 و يتلق حساب مفاصا و منزله به ثبت ديرس و گذاشت خواهد عهيود به ثبت صندوق در را

 عيتود کامل مشخصات ديق با يصورت است مکلف ثبت صندوق و شد خواهد انجام معامله
 و دارد ارسال يشهردار به عيتود از بعد بالفاصله را معامله مورد ملک و عوارض کنندگان

 اي و وافقت مراجع اي اختالف رفع ونيسيکم يرأ به مستند يشهردار اعالم محض به
 حساب به کيتفک يمود هر نام به را شده عيتود مبلغ اعتراض از مالک يکتب انصراف

 اعتراض توافق مراجع اي اختالف رفع ونيسيکم هرگاه و کند پرداخت يشهردار يبانک
 شده عيتود وجه از يقسمت اي تمام ثبت صندوق بدهد صيتشخ وارد بعضاً اي کالً را مالک

  ».دارد  ميمسترد الکم به مورد حسب بر را
 مطلع باشند  مييدادگستر شکسوتيپ و سابقه با يوکال از که محترم يشاک ـ٣
 يسو از آن محاسبه نحوه و شده نييتع عوارض زانيم به اعتراض به يدگيرس که هستند
 مکلف هيمشارال و بوده يشهردار قانون ٧٧ ماده موضوع ونيسيکم تيصالح در يشهردار
 ونيسيکم تا ميتقد موصوف ونيسيکم به را شيخو اعتراض عوارض پرداخت از قبل بوده

 وانيد قانون مطابق سپس و اعالم را شيخو يرأ و يدگيرس موضوع به نسبت مذکور
 شده نييتع عوارض به نيتمک با نامبرده کنيل دينما اعتراض صادره يرأ به يادار عدالت
 خيتار در ماه ٨ به بيقر گذشت از سپس و اوردهين عمل به آن به نسبت ياعتراض
 اعتراض عوارض محاسبه نحوه به نوشهر يشهردار به خطاباي  نامه يط ١٧/٣/١٣٩٣

 مجاز ريغ شانيا زعم به که را شده نييتع عوارض از بخش آن استرداد يتقاضا و نموده
  .است شده خواستار را دهيگرد افتيدر

 آن يوستيپ ستنداتم و يشاک دادخواست از مستفاد و فوق مراتب به توجه با ـ٤
 و قانون با موضوع قيتطب در يشهردار درآمد واحد عملکرد به اعتراض يشاک تيشکا

 نامه در مذکور عبارات و الفاظ و بوده متعلقه عوارض محاسبه نحوه زين و يشهردار مقررات
 گردونه از خارج شده انجام محاسبه نکهيا به نظر... « عبارت جمله از ١٧/٣/١٣٩٣ مورخ
 در مذکور عبارات به اي و» ...نمودند افتيدر مطالبه .... اياي  قهيسل طور به و بوده قانون

 قانون ١٠١ ماده به يشهردار قانون خالف استناد...  «عبارت جمله از يميتقد دادخواست

 دفترچه ٥ مادههاي  تبصره و ٢٨/١٠/١٣٩٠ مصوب يشهردار قانون ياصالح و هايشهردار
 نظر. گرفت انجام نوشهر شهر ياسالم يشورا مصوب ياختمانس عوارض و خدمات تعرفه

 که است امر نيا صحت ديمو يهمگ» ...بوده قانون خالف شده ادي وجوه افتيدر نکهيا به
 قانون اي شرع با نوشهر شهر ياسالم يشورا مصوبه رتيمغا به راجع يشاک تيشکا اصوالً
  .باشد  نميکننده ويبتص مرجع اراتياخت از خروج اي نيقوان ريسا اي ياساس

 يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک قانون ٨٠ ماده طبق  ـ٥
  اي يشرع حکم ديبا وانيد عمومي هيأت در مصوبات ابطال يمتقاض ١٣٩٢ مصوب
 ثيح از اعتراض جهات و ليدال زين و شده آن مصوبه رتيمغا يادعا که يقانون موارد
 مرجع اراتياخت از خروج اي نيقوان ريسا اي ياساس قانون اي شرع با مصوبه رتيمغا

 را اعتراض مورد مصوبه مشخصات و نموده اعالم شيخو يتقاضا در را کننده تصويب
 را مذکور موارد از کي چيه شيخو يميتقد دادخواست در يشاک کنيل دينما انيب زين

  .است نکرده مراعات
 وصول يياجرا نامه آيين دمکلفن هايشهردار ،يشهردار قانون ٧٤ ماده مطابق  ـ٦
 انتخابات و فيوظا الت،يتشک قانون ٧١ ماده ١٦ و ٩ بند ياجرا در ساله هر عوارض
 بيتصو از پس و شنهاديپ شيخو حوزه شهر ياسالم يشورا به کشور ياسالم يشوراها
  .ندينما اقدام آن ياجرا به نسبت مذکور مرجع
 و نوشهر شهرستان امالک و ناداس ثبت اداره از آمده عمل به استعالم مطابق ـ٧
... « براساس که است يحاک ١٩/١/١٣٩٤ـ ١٤٩٥/٩٤/٠٧ شماره به اداره آن از واصله پاسخ
 به کران کي بخش دکورکورسر هيقر ياصل ٤ از يفرع ١٧٨٩ پالک ششدانگ يثبت سوابق
 در يثبت فاتيتشر انجام زمان در ياقدام گونه چيه يالشک ييکايال نيغالمحس يآقا تيمالک

 يشهردار نيا درآمد واحد لذا »است اوردهين عمل به ١٠١ ماده ياجرا و کيتفک خصوص
 يساختمان عوارض و خدمات يبها دفترچه ٥ ماده در مندرج عوارض وصول بر يمبن
  .است اشکال فاقد و رفتهيپذ صورت يشهردار يجار مقررات مطابق و حاًيصح

 مطابق را ياراض کيتفک نکهيا منض نوشهر شهر ياسالم يشورا مصوبه ٥ ماده  ـ٨
 ١٠١ ماده مشمول ياراض قيمصاد انيب مقام در داشته اعالم يشهردار قانون ١٠١ ماده
 و نداشته وجود يشهردار قانون ١٠١ ماده و مذکور ماده نيب يتعارض و بوده مرقوم قانون
 آن هاتج و ليدال و گريد نيقوان با ٥ ماده تعارض نحوه شيخو دادخواست در زين يشاک
 يدارا کشور يجار نيقوان از قانون کدام با مرقوم ماده به ستين مشخص و ننموده اعالم را

  .باشد  ميتعارض
 اي کيتفک زمان در مکلفند نيمالک هيکل يشهردار قانون ١٠١ ماده مفهوم مطابق ـ٩
 را افراز اي کيتفک عمل شهرها، ميحر و محدوده در واقع شيخو تيمالک تحت ياراض افراز

 نيمالک کنيل باشد دهيرس مربوط يشهردار دييتا به قبالً که دهند انجاماي  نقشه براساس
 ياراض کيتفک به اقدام يشهردار به مراجعه بدون تيمالک سند افتيدر منظور  به امالک
 موضوع يخدمات و يعموم يفضا سرانه گرفتن نظر در بدون و نموده عتيطب در شيخو

 و ندينما  مياشخاص به آنها انتقال و تيمالک سند اخذ به درتمبا ١٠١ ماده ليذ ٣ تبصره
 مراتب به تيعنا با هذايعل. زنند  ميباز سر مقرره يقانون عوارض و پرداخت از بيترت نيبد

 عوارض محاسبه نحوه به هيمشارال اعتراض متضمن يشاک دادخواست که آنجا از معنونه
 يشورا مصوبه بودن قانون و شرع خالف بر دال يليدل و بود شده نييتع عوارض زانيم به

 ديبا نامبرده اعتراض به يدگيرس و نشده ارائه هيمشارال هيناح از نوشهر شهر ياسالم
 از و دهيگرد واقع يدگيرس مورد يشهردار قانون ٧٤ ماده ليذ تبصره در مذکور طرق به
 قانون ٨٠ ماده شمول از يشاک يتقاضا لذا گردد، ميتصم اتخاذ صالحيذ مراجع يسو
 يحکم و يموضوع خروج ١٣٩٢ مصوب يادار عدالت وانيد دادرسي آيين و التيتشک

 يادار عدالت وانيد عمومي هيأت کار دستور از موضوع دييفرما دستور دارد استدعا داشته
   ».گردد اقدام پرونده شدن يگانيبا به نسبت و دهيگرد خارج

 سال مصوب يادار عدالت وانيد يدادرس آيين و التيتشک قانون ٨٤ ماده ياجرا در
 مطرح يادار عدالت وانيد اسناد و يشهرساز عمران، يتخصص أتيه در پرونده ،١٣٩٢
 ٥ ماده از ٣ و ٢ ،١هاي  تبصره ابطال بر يمبن يشاک خواسته خصوص در أتيه نيا و شد

 ١٣٩١ سال مصوب نوشهر شهر ياسالم يشورا يساختمان عوارض و خدمات يبها تعرفه
 يرأ و کرد صادر يشاک تيشکا رد به يرأ ٢٢/٣/١٣٩٥ـ٤٣ شماره دادنامه جبمو  به

 قضات از نفر ١٠ اي و يادار عدالت وانيد سيرئ يسو از اعتراض عدم علت به مذکور
  .است افتهي تيقطع يادار عدالت وانيد

  :است ريز قرار به اعتراض مورد يقسمتها در تعرفه متن
  ):5 (پنج ماده«

  انياع و يکيتفک نصاب حد از کمتر ـ عرصه کيتفک ضعوار محاسبه نحوه
  .بود خواهد هايشهردار قانون ١٠١ ماده مطابق کيتفک :1تبصره
هاي  لوله عبور ابان،يخ عبور اثر بر قطعه چند اي دو به ملک کي اگر :2تبصره

 کيتفک گردد ميتقس آنها مانند و برق يرهايت و دکلها عبور با نيهمچن و گاز و يآبرسان
  .ندارد عوارض و يتلق يقهر
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 ليقب از مدرک اي تيمالک سند و يميقد ساختمان يدارا ملک کي اگر :3تبصره
 عوارض مشمول باشد ١٣٨٠ سال از قبل آن سند صدور خيتار) تلفن گاز، برق، آب،(

  .گردد  نمينصاب حد از کنترل و عرصه کيتفک
 در» ١٣٨٠ سال از قبل آن سند صدور خيتار «تيمالک سند يدارا امالک :4تبصره

 گردد، کيتفک عوارض پرداخت و يشهردار يگواه بدون و باشد ساختمان فاقد که يصورت
  .گردد  ميافتيدر و محاسبه P١,١ مترمربع هر يازا به يشهردار به مراجعه زمان در

 از قبل مذکور عوارض پرداخت و يشهردار يگواه بدون که يصورت در: 5تبصره
 هر نيمالک مراجعه هنگام در باشد گرفته صورت کيتفک انحاء از ينحو هر به ١٣٨٠ سال

 اخذ و محاسبه سهم به نسبت موصوف عوارض شده کيتفک يواحدها و پالکها از کي
  )مجدد کيتفک مگر گردد  نميافتيدر کيتفک حق ياصل نيزم از. (شد خواهد

 يانياع کيتفک درخواست هنگام به آپارتمانها يانياع انتقال و نقل عوارض: 6تبصره
 از ينحو هر به و شود  ميوصول يشهردار از يرسم اسناد دفاتر استعالم عدم لحاظ به

 انتقال يواحدها از کي هر نيمالک مراجعه هنگام در باشد گرفته صورت انتقال اگر انحاء
  .شد خواهد اخذ و محاسبه سهم به نسبت موصوف عوارض افتهي

 براساس. گردد افتيدر يکيتفک حق نهيزه دفترخانه استعالم پاسخ زمان در :7تبصره
  .شود افتيدر کامل باشد نشده انجام استعالم که يدرصورت و جدول

  عرصه کيتفک: الف
    1 شماره جدول

  فیرد

 ي در کاربریک اراضیتفک
 ی و صنعتي و تجاریمسکون

  رهیو غ
  1392مصوب سال   1392شنهاد سال یپ  1391مصوب سال 

 هر ي مترمربع به ازا٥٠٠تا   ١
  ترمربعم

P ۳  P ۳  ش به يده درصد افزا
  ١٣٩١مصوبه سال 

 هر ي مترمربع به ازا١٠٠٠تا   ٢
  مترمربع

P ۳  P ۳  ش به يده درصد افزا
  ١٣٩١مصوبه سال 

 هر ي مترمربع به ازا٢٠٠٠تا   ٣
  مترمربع

مت يدرصد ق١٠
  ي دادگستريکارشناس

 يمت کارشناسيدرصد ق١٠
  يدادگستر

ش به يده درصد افزا
  ١٣٩١مصوبه سال 

 ي مترمربع به باال به ازا٢٠٠٠  ٤
  هر مترمربع

مت يدرصد ق١٥
  ي دادگستريکارشناس

 يمت کارشناسيدرصد ق١٥
  يدادگستر

ش به يده درصد افزا
  ١٣٩١مصوبه سال 

 تعرفه مورد اعتراض ٥ از ماده ٧ و ٦، ٥، ٤هاي  درخصوص تقاضاي ابطال تبصره
  .                                  ه استعمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد پرونده به هيأت

 با حضور رئيس و معاونين ١٧/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  .بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است
  

  عمومی ي هیأترأ
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات ٧١ ماده ١٦ مطابق حکم مقرر در بند  ـالف

 قانون ٥٠ ماده ١ و تبصره ١٣٧٥شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
عوارض را دارا هستند، بنابراين  ماليات بر ارزش افزوده شوراهاي اسالمي اختيار وضع

  .تعرفه مورد اعتراض، مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نشد ٥ از ماده ٤تبصره 
  قانون مدني اصوالً اثر قانون به آينده است به طريق٤ با توجه به اينکه مطابق ماده ـ ب

 تواند ناظر به تاريخ قبل از تصويب باشد، بنابراين اولي مصوبات شوراي اسالمي شهرها نيز نمي
 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١تراض مغاير قانون است و مستند به بند  مقرره مورد اع٥ از ماده ٥تبصره 

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال  قانون تشکيالت و آيين
انتقال  و  با توجه به اينکه در قوانين موضوعه، حکمي بر تجويز عوارض نقل ـج

ک توسط شهرداري بيني نشده است و از طرفي دريافت هزينه حق تفکي امالک پيش
 تعرفه مورد اعتراض ٧ از ماده ٦ و ٧هاي  مستند به حکم مقنن نيست، بنابراين تبصره

دادرسي   قانون تشکيالت و آيين٨٨ و ماده ١٢ ماده ١مغاير قانون است و مستند به بند 
  .شود  ابطال مي١٣٩٢ديوان عدالت اداري مصوب سال 

  دکاظم بهراميمحم ـ عمومي ديوان عدالت اداري رئيس هيأت
                                                         

  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٧٩٣/شماره هـ
  بسمه تعالي

  جناب آقاي جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران

  با سالم
 مورخ ١٤٤٥عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  خه از رأي هيأتيك نس

  : با موضوع٢٤/١٢/١٣٩٥

  شوراي اسالمي شهر مالير١٣٨٨ دفترچه عوارض سال ١ ماده٤ابطال تبصره «
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي» .درخصوص عوارض تغيير كاربري

  مهدي دربين ـ هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريعمومي و سرپرست هيأت مديركل 
  

  ٩٤/٧٩٣: کالسه پرونده    1445: شماره دادنامه      ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسیدگی

  باختراي   شرکت سهامي برق منطقه:شاکی
 ١٣٨٨ال  دفترچه عوارض س١ ماده ٤ ابطال تبصره :موضوع شکایت و خواسته

  شوراي اسالمي شهر مالير در خصوص عوارض تغيير کاربري
دفترچه عوارض  ١ ماده ٤ شاکي به موجب دادخواستي ابطال تبصره :کار گردش

 شوراي اسالمي شهر مالير در خصوص عوارض تغيير کاربري را خواستار شده ١٣٨٨سال 
  :و درخصوص تبيين خواسته اعالم کرده است که

  ان عدالت اداريرياست محترم ديو«
  با سالم و احترام
 عوارض ناشي ١ ماده ٤رساند شوراي اسالمي شهر مالير در تبصره  به استحضار مي

:  چنين آورده است که١٣٨٨ دفترچه عوارض سال ١٨از تغيير کاربري مندرج در صفحه 
 ريال در نظر گرفته ٠٠٠/٢٠ مبناي محاسبه جهت عوارض تغيير کاربري، pحداقل «

 در نقاط pيا همان ) ارزش معامالتي(اي  اين در حاليست که قيمت منطقه. »دخواهد ش
 اي مختلف شهر مالير بـا يکديگر متفاوت بـوده و حتي در بـرخي از منـاطق قيمت منطقه

(p) با عنايت به اينکه تعيين . باشد  ميريال ١٨٠pارزش (اي   يا همان قيمت منطقه
 قانون ٦٤انونگذار محترم و به موجب نص صريح ماده براساس اراده و تصميم ق) معامالتي

مالياتهاي مستقيم بر عهده کميسيون ذيربط در وزارت امور اقتصاد و دارايي يا ادارات تابعه 
 صرفاً از اختيارات قانوني کميسيون مذکور است pوزارت مزبور قرار گرفته و تعيين ميزان 

 در pض صرفاً اختيار تعيين ضريب و شوراهاي اسالمي شهرها در تعيين ميزان عوار
 و يا تعيين حداقل و يا pمحاسبه عوارض را دارند و ورود آنها به بحث تعيين ميزان 

حداکثر براي آن، برخالف نظر قانونگذار و خارج از اختيارات قانوني شوراهاي اسالمي و 
سالمي شهر لذا با عنايت به وصف مذکور و به دليل ورود شوراي ا. محکوم به بطالن است

مالير به حيطه اختيارات وزارت امور اقتصاد و دارايي و اظهار نظر در خصوص تعيين 
که خارج از اختيارات قانوني آن ) pاظهار نظر در خصوص ميزان  (pحداقل براي عدد 

دادرسي   و ساير مواد قانون تشکيالت و آيين٨٠شورا بوده است، مستند به بند ت ماد 
 عوارض ناشي از تغيير کاربري ١ ماده ٤، ابطال تبصره ١٣٩٢مصوب ديوان عدالت اداري 

، مورد کننده تصويب مالير به دليل خروج از اختيارات مرجع ١٣٨٨دفترچه عوارض سال 
  ».استدعاست

 شوراي اسالمي شهر مالير در ١٣٨٨ دفترچه عوارض سال١ ماده ٤متن تبصره 
  :گرفته به شرح زير استخصوص عوارض تغيير کاربري که مورد اعتراض قرار 

  :عوارض ناشي از تغيير کاربري پس از تصويب کميسيون ماده پنج«
شود بابت عوارض ناشي از تغيير کاربري   به شهرداري مالير اجازه داده مي:1ماده

  .موارد ذيل را محاسبه و وصول نمايد
  

  عوارض  وع تغییر کاربرين
 S×P×٢٥  کاربري عمومي غير انتفاعي به عمومي انتفاعي

  S×P×٥٠  کاربري عمومي غير انتفاعي به تجاري
  S×P×٤٠  کاربري عمومي غير انتفاعي به مسکوني

  S×P×٣٥  کاربري مسکوني به تجاري
  S×P×٣٠  کاربري مسکوني به تجاري مسکوني

  S×P×٢٠  کاربري عمومي غير انتفاعي به پارکينگ
  S×P×٢٥  تغيير کاربري و ارتقاء به کاربري انتفاعي

  
 ريال در ٠٠٠/٢٠ مبناي محاسبه جهت عوارض تغيير کاربري، p حداقل :4صرهتب

  ».نظر گرفته خواهد شد
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسالمي شهر مالير به موجب اليحه شماره 

  : توضيح داده است که٢٦/١١/١٣٩٤ ـ م٤ش٢٥٠٢
  عمومي ديوان عدالت اداري مدير محترم دفتر هيأت«

  :سالم عليکم
عمومي ديوان   دفتر محترم هيأت٩٤/٧٩٣با احترام عطف به ابالغيه کالسه پرونده 

 ٤عدالت اداري در خصوص درخواست شرکت سهامي برق باختر در رابطه با ابطال تبصره 

http://www.DASTOUR.IR
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  شهرداري مالير١٣٨٨ عوارض تغيير کاربري مندرج در دفترچه عوارض محلي سال ١ماده 
  .رددگ اسناد مربوطه به حضور ايفاد مي

عمومي ديوان   هيأت٢٢/٣/١٣٨٦  ـ٦٩٩ با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ـ١
عدالت اداري شرکتها و موسسات دولتي حق اقامه دعوي در ديوان عدالت اداري را ندارند 

باشد لذا طرح دعوي مذکور در  و از آنجا که شرکت سهامي برق باختر کامال دولتي مي
  .باشد يراد ميديوان عدالت اداري مواجه با ا

 ٤صرف نظر از ايراد مذکور از آنجايي که موضوع خواسته شاکي ابطال تبصره ـ ٢
باشد و راجع به اصل عوارض تغيير کاربري، خواسته و ايرادي مطرح  ماده مرقوم مي

  ايراد شده لذا بدون ورود در ماهيت اصل pنگرديده است و صرفاً راجع به مبناي عدد 
  .گردد ه اين امر ذيالً توضيحاتي عرض ميعوارض مذکور، راجع ب

  همان گونه که استحضار داريد با توجه به صالحيت شوراي اسالمي شهر در خصوصـ٣
 تواند عوارض مذکور براي هر مترمربع به صورت تعيين عوارض محلي و اينکه شوراي شهر مي

ض براساس فرمول مقطوع و يا اينکه براساس فرمول تعيين نمايد و چنانچه روش اعمال عوار
باشد و به عبارت  باشد بديهي است تعيين مبناي آن نيز در اختيار شوراي اسالمي شهر مي

باشد لذا  ديگر اختيار وضع عوارض به منزله اختيار تعيين نوع و مبناي فرمول محاسبه مي
 ريال با ٠٠٠/٢٠ براساس pاقدام شوراي اسالمي شهر در خصوص قرار دادن حداقل 

  .قانوني شوراي شهر مغايرتي نداشته و منع قانوني در اين خصوص وجود ندارداختيارات 
ملک است ادعاي ) ارزش معامالتي( معادل p ادعاي شاکي مبني بر اينکه عدد ـ٤

بدون دليل بوده و در هيچ يک از مقررات موضوعه الزام قانوني مبني بر تبعيت عوارض 
 معادل pارت ديگر چنانچه در مواردي عدد محلي از ارزش معامالتي وجود ندارد و به عب

باشد و  ارزش معامالتي باشد اين امر به منزله لزوم تبعيت صد در صدي از اين رويه نمي
 را رأساً به صورت حداقل pدر برخي موارد ممکن است شوراي اسالمي شهر مبناي عدد 

  سيد رضا ـس خدابخشيانرساند آقايان عبا يا حداکثر ريالي تعيين نمايد مزيد بر استحضار مي
             ».گردند  محمدرضا حبيبي به عنوان نمايندگان اين شورا به حضور معرفي مي ـحسيني

 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت
ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از 

  . و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده استبحث
  

  عمومی رأي هیأت
  قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي١ ماده ٣مطابق بند 

، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس معيارها و ضوابط کلي ١٣٥٣مصوب سال 
فاده از زمينهاي شهري در سطح محالت مختلف شهر و موقعيت طرح جامع شهر، نحوه است

 اصالحي قانون ٥شود و براساس ماده  و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي
 ، بررسي و تصويب طرحهاي١٣٨٨تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 

از سويي  ن خاص محول شده است وتفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيو
 قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي ٧١وظايف شوراي اسالمي شهرها در ماده 

 با اصالحات بعدي تعيين شده است و ١٣٧٥اسالمي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 
 .ني نشده استبي در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صالحيت شوراي اسالمي شهر پيش

 با توجه به مراتب شوراي اسالمي شهر که صالحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق
  تعرفه١عليهذا ماده . تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند اولي نمي

انون و هاي آن مصوب شوراي اسالمي شهر مالير مغاير ق  شهر مالير و تبصره١٣٨٨عوارض سال 
 ١٢ ماده١شود و مستند به بند  خارج از حدود اختيارات شوراي اسالمي شهر مالير تشخيص مي

  .شود  ابطال مي١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٨و ماده 
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٧/١/١٣٩٦                                                                           ٩٥/١٤٩٠شماره

  بسمه تعالي
  جناب آقاي جاسبی

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
  با سالم

 مورخ ١٤٤٩عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه  يك نسخه از رأي هيأت
  .گردد  به پيوست ارسال مي جهت درج در روزنامه رسمي٢٤/١٢/١٣٩٥

  مهدي دربين ـ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداريهيأت مديركل 
  

  ٩٥/١٤٩٠: کالسه پرونده    1449: شماره دادنامه     ٢٤/١٢/١٣٩٥: تاريخ دادنامه
  عمومي ديوان عدالت اداري  هيأت:مرجع رسیدگی

  اهاني خانم طاهره صفرآبادي فر:کننده تعارض اعالم

   اعالم تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سيزدهم  :موضوع شکایت و خواسته
  ـ٢٠٠/١٣٧٩٦٠/٢١١/٩٠٠٠که به شماره اي   شاکي به موجب اليحه:کار گردش

  : ثبت دبيرخانه حوزه رياست ديوان عدالت اداري شده، اعالم کرده است که٢٧/١١/١٣٩٣
 دعوايي ٨٩٥١٧ي فراهاني شاکي پرونده شماره   احتراماً، اينجانب طاهره صفر آباد

را به خواسته اصالح حکم بازنشستگي مبني بر اعمال و احتساب حق تمام وقت 
جغرافيايي را به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني ايران و سازمان 

شعبه  صادره از ٢/٤/١٣٩٢ -٨٣١بازنشستگي کشوري طرح نمودم که طي دادنامه شماره 
سوم ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر گرديد که اين رأي با رأي شماره 

 تعارض آشکار دارد و اين در حالي است که  ١٣ صادره از شعبه ٢٣/١٢/١٣٩١ -٢٦٧٢
الذکر خانم ربابه شکرآبي همکار بنده بودند که همزمان با اينجانب طرح  ذيحق پرونده فوق

حقاق حق شدند و بدين واسطه همان طور که مستحضريد در دعوا نمودند و موفق به ا
يک وضعيت کامالً مشابه دو رأي کامالً متناقض صادر گرديده بنابراين با تقديم درخواست 

  .   حاضر تقاضاي رسيدگي و صدور رأي مقتضي را  دارم
  :ها و مشروح آراء به قرار زير است کار پرونده گردش

 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٩٠١١٤اري در رسيدگي به پرونده شماره  ديوان عدالت اد١٣شعبه : الف
دانشکده پرستاري مامائي با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابي تهران به طرفيت 

 به خواسته اصالح حکم علوم پزشکي دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگي کشوري و
خت از زمان بازنشستگي مبني بر درج فوق العاده طرح تمام وقتي جغرافيايي و پردا

  مفاداً به شرح٢٣/١٢/١٣٩١  ـ ٩١٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٢٦٧٢استحقاق به موجب دادنامه شماره 
  :ذيل به انشاء رأي مبادرت کرده است

نظر به محتويات پرونده و توجهاً به اينکه مشتکي عنه رديف اول طي اليحه تقديمي 
قت جغرافيايي صريحاً پذيرفته است که خدمت شاکيه در آن دانشکده به صورت تمام و

نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي   آيين٧٣بوده و از آنجايي که تبصره ماده 
دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور صريحاً اعالم نموده است که 

 مستمراً به صورت تمام وقت جغرافيايي ١٨/٤/١٣٨٢اعضاي هيأت علمي که از تاريخ 
 که ١٨/٤/١٣٩٢قبل از تاريخ ( صورت احراز شرايط بازنشستگي اند در خدمت نموده

 مشمول رعايت سقف ده سال نخواهند بود و با توجه) يابد خدمت ده ساله پايان مي
 و ٧٣ لذا مشاراليه مشمول حکم مقرر در ماده ١٥/٨/١٣٨٨به بازنشستگي شاکيه در مورخ 

رد تشخيص و حکم به ورود آن و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکايت مشاراليه وا
الزام مشتکي عنهما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافيايي از تاريخ استحقاق صادر 

  .رأي صادره قطعي است. نمايد و اعالم مي
 ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٩٥١٧شماره  پرونده اداري در رسيدگي به عدالت  ديوان٣شعبه: ب

 راهاني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدماتبا موضوع دادخواست خانم طاهره صفرآبادي ف
بهداشتي درماني ايران و سازمان بازنشستگي کشوري و به خواسته اصالح حکم بازنشستگي 

 به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافيايي به موجب دادنامه ٢٩/١٢/١٣٨٨مورخ 
  :ت کرده است به شرح ذيل به انشاء رأي مبادر٢/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٨٣١شماره 

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي   آيين٥١نظر به اينکه به موجب تبصره ماده 
تاريخ برخورداري اعضاي هيأت علمي از مزاياي طرح تمام وقت جغرافيايي به استناد 

باشد و شرط الزام   مي١٨/٤/١٣٨٢نامه استخدامي اعضاي مذکور از تاريخ   آيين٧٣ماده
 تحقق خواهد يافت و نامبرده ١٣٩٢مزايا در بازنشستگي در سال براي بهره مندي از اين 

عليهذا اقدامات طرف شکايت هيچ گونه نقص قوانين . باشد  مي١٣٨٨بازنشسته سال 
ومقررات که موجب تضييع حقوق شاکي گردد مشهود نيست رأي به رد شکايت صادر و 

  .         اداري قطعي است قانون ديوان عدالت ٧اين رأي به موجب ماده . گردد اعالم مي
 با حضور رئيس و معاونين ٢٤/١٢/١٣٩٥عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ  هيأت

 و ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث
  .بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است

  
  عمومی رأي هیأت

  .تعارض در آراء محرز است: اوالً
نامه اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي   آيين٧٣به موجب ماده : ثانياً

شرط «دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور مقرر شده است که 
استفاده از بازنشستگي با اعمال ضريب يک و دو دهم براي   فوق العاده جذب و مخصوص 

شوند، الاقل ده سال خدمت تمام وقت  نامه بازنشسته مي  به موجب اين آيينبراي کساني که
 در تبصره ماده ياد شده نيز آمده است» . در موسسه است١٨/٤/١٣٨٢جغرافيايي از تاريخ 

 مستمراً به صورت تمام وقت جغرافيايي ١٨/٤/١٣٨٢اعضاء هيأت علمي که از تاريخ «
 که خدمت ١٨/٤/١٣٩٢قبل از تاريخ (بازنشستگي اند در صورت احراز شرايط  خدمت نموده

نظر به اينکه مطابق » .بود مشمول رعايت سقف مذکور نخواهند) يابد ده ساله پايان مي
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 الذکر، تاريخ برخورداري اعضاي هيأت علمي از مزاياي طرح تمام وقت جغرافيايي مقررات فوق
س احکام استخدامي صادر شده از باشد و شاکيان براسا  مي١٨/٤/١٣٨٢شروع اشتغال از تاريخ 

 خدمت ٢٣/١٠/١٣٨٧سوي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران از تاريخ 
تمام وقت جغرافيايي خود را شروع کرده اند، بنابراين به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت 

وص را نداشته و العاده جذب و مخص ، شرايط برخورداري از فوق١٨/٤/١٣٨٢جغرافيايي از تاريخ 
 مبني بر رد ٢/٤/١٣٩٢ ـ ٩٢٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٠٨٣١در نتيجه رأي شعبه سوم به شماره دادنامه 

 و ١٢ ماده ٢اين رأي به استناد بند . شود شکايت شاکي صحيح و موافق مقررات تشخيص مي
، براي شعب ١٣٩٢دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال   قانون تشکيالت و آيين٨٩ماده 

  .االتباع است عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزمديوان 
  عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي رئيس هيأت

  
  ٢٤/١٢/١٣٩٥                                                                          ٢٥٢١٩٠شماره

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
، )به انضمام لوح فشرده( ايمني در عمليات انتقال نيروي برق نامه آيين به پيوست

قانون كار جمهوري اسالمي ايران براي درج در آن روزنامه ) ٨٥(مصوب موضوع ماده 
  .گردد ارسال مي

 خواهشمند است دستور فرماييد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال دو نسخه از روزنامه
  .رساني اين وزارتخانه اقدام نمايند ه به مركز روابط عمومي و اطالعنامه چاپ شد حاوي آيين

  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي
  

  نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروي برق آیین
  :هدف

برداري، نگهداري، تعمير،  سازي محيط کار در حين بهره نامه، ايمن هدف از تدوين اين آيين
ات انتقال نيروي برق و به منظور جلوگيري از  تأسيسسازي از خطوط و هينهتوسعه، بازسازي، ب

  .باشد بروز حوادث ناشي از کار و در نهايت صيانت از نيروي انساني و منابع مادي کشور مي
  :دامنه شمول

 قانون کار جمهوري اسالمي ايران تدوين ۸۶ و ۸۵نامه به استناد مواد   اين آيين
ات  تأسيسبرداري، تعميرات و نگهداري تجهيزات و مليات بهرهگرديده و جهت انجام ع

  .باشد االجراء مي انتقال نيروي برق، براي کليه اشخاص مرتبط با اجراي عمليات مزبور، الزم
  

  فصل اول ـ تعاریف و اصطالحات
  :شبکه

ها و ساير تجهيزات الکتريکي است که  ها، خطوط، کابل اي از پست عبارت از مجموعه
  .اند کننده نهايي متصل شده به مصرفها  ور انتقال انرژي توليدي از نيروگاهبه منظ

  :شبکه انتقال
)  اعم از دولتي و غيردولتي(برداري  ات در حال بهره تأسيساي از تجهيزات و به مجموعه

هاي زميني و پستها در سطوح ولتاژ مختلف که در محدوده مرز  شامل خطوط هوايي، کابل
  .گردد باشد، اطالق مي هاي توليد وتوزيع نيروي برق مي  با شبکهفيزيکي معين شده

  ):Bay(بی 
، )راکتور(سکسيونر، سلف  بريکر،: تواند شامل مجموعه تجهيزاتي در پست که مي

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

  :یا ایستگاه برقپست 
ترانسفورماتورها، : ات و تجهيزات برقي از قبيل تأسيساي از محلي است با مجموعه

گيري، خطوط ورودي و خروجي، راکتور و کاپاسيتور و  کليدها، سکسيونرها، وسايل اندازه
  .شود مختلف که براي انتقال و توزيع نيروي برق از آن استفاده مي) Bay(هاي بي

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

  .پذيرد و انجام هرگونه عمليات در شبکه با هماهنگي اين مرکز صورت مي
  :کد

 بايستي باشد و مي) شماره شناسايي تجهيز( منظور از کد، همان شماره ديسپاچينگي
  .باشد) SLD1(منطبق با نقشه تك خطي ايستگاه 

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

  :مدارها
  .باشد تجهيزات اصلي شبکه که شامل خط، ترانسفورماتور، راكتور، خازن، باسبار مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نقشه تك خطي :SLD: Single line Diagram ـ1

  :ق کردنبدون  بر
 عبارت است از قطع مدار الکتريکي توسط كليد يا فيوز از منابع انرژي الكتريكي

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

  .گويند  مجزا كردن تجهيزات، دستگاهها و يا خطوط از كليه منابع انرژي را جداسازي مي
  :بدون  انرژي کردن

 پس از انجام عمليات جداسازي از »دستگاهها و يا خطوط «ر نوع انرژيتخليه ه
  .منابع انرژي را گويند

  :مانور
دار کردن،  هرگونه عمليات قطع و وصل تجهيزات شبکه، براي بدون برق کردن و برق

  .جابجايي بار الکتريکي را مانور ميگويند
  :اپراتور

از ايستگاهي که در اختيار او برداري  فردي است که مسئول کنترل خطوط و بهره
  .باشد گذارده شده است، مي
  :اپراتور سیار

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

  . کند  ميفعاليت) ديسپاچينگ(فردي است که در مراکز کنترل 
 را و اپراتور ديسپاچينگ ارضوابط و شرايط انتخاب و شرح وظايف اپراتور، اپراتور سي: تذکر

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

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

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

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

 را  آموزشهاي الزم ايمني مراجع ذيصالح را با موفقيت گذرانده و گواهينامه مربوطهـ الف
  . کرده باشددريافت
مسئولين مربوطه قرار  تأييد  اجرايي انجام کار وي، مورد ـهاي فني  مهارت ـب

  .دار باشد گرفته و مسئوليت ايمني افراد تحت سرپرستي را عهده
نامه و کارت حفاظت شخصي، به عنوان  کننده صدور ضمانت  از طرف درخواست ـج
  .دهنده کار معرفي شده باشد انجام

  :نجام کارجانشین مجري ا
شخصي است كه داراي شرايط مجري انجام کار بوده و در صورت عدم حضور مجري 

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

  :برداري مسئول بهره
  .باشد  ميبرداري و مسئول پست و اپراتور  شامل معاون، مدير امور، رئيس ادارات بهره

  :نامه کننده فرم درخواست صدور ضمانت دریافت
كه بعد از دريافت فرم درخواست ) برداري مسئول بهره(شود   ميبه فردي اطالق

كننده را بررسي و در صورتي   شده توسط درخواست، صحت موارد ثبتنامه ضمانتصدور 
كه خروج تجهيزات و يا خطوط درخواستي، مشكلي را ايجاد ننمايد نسبت به تكميل 

  . اقدام نمايدنامه ضمانتفرم درخواست صدور كننده  هاي مربوط به دريافت رديف
  :کننده خروج دستگاه و یا خط از مدار تصویب

  .باشد ميمسئول مرکز کنترل ديسپاچينگ 
  :نامه کننده نهایی در فرم درخواست صدور ضمانت تصویب

  .باشد  مياپراتور وقت ايستگاه يا اپراتور سيار
  :مجاز کار

کاري است کامالً مشخص که انجام آن بر روي دستگاهها، تجهيزات و خطوطي که 
مجري . گيرد نامه ثبت و تصويب شده است، صورت مي در فرم درخواست صدورضمانت

نامه ثبت  ام کار به هيچ عنوان مجاز به انجام کارديگري غير از آنچه که در فرم ضمانتانج
  .باشد شده است، نمي

  : دستگاه مجاز
گردد که انجام کار بر روي آنها در  به خطوط و تجهيزات کامالً مشخصي اطالق مي

  .هاي حفاظتي ثبت و تصويب شده باشد نامه و يا كارت هاي ضمانت فرم
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  :قال نیروخطوط انت
. کند هاي مرتبط را به هم وصل مي خطوطي است که مدار و يا مدارهاي الکتريکي ايستگاه

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

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

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

  .رود ولتاژ يک مدار الکتريکي به کار مي
  :دژنکتور/بریکر

  .باشد منظور همان کليد قدرت که قابل قطع، زير بار مي
  :سکسیونر

انتقال و توزيع که در زمان عملکرد قطع کليدي است غيرقابل قطع زير بار در شبکه 
  .هاي آن معموال قابل رؤيت باشد  و وصل مدار، جداسازي کنتاکت

  :سکسیونر ارت
  .گيرد سکسيونري است که با استفاده از آن، عمليات بدون انرژي کردن صورت مي

  :اتصال زمین
زمين را ارتباط الکتريکي به منظور هم پتانسيل نمودن ولتاژ خط يا تجهيزات با 

  .نامند اتصال زمين مي
  :تجهیزات اتصال به زمین

تجهيزاتي است که پس از قطع برق دستگاه يا خط، انرژي ذخيره شده موجود در 
  .نمايد مدار را به زمين منتقل مي

  :آزمایش
فرآيندي است به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح تجهيزات پست يا خط، 

) انرژي کردن جداسازي و بدون ( شرايط اصلي نقاط تضمين که اين فرآيند باعث تغيير در
  .گردد هاي محدوده انجام كار مي دار كردن بخشي از خطوط يا دستگاه و يا انرژي

  : آزمایش مجاز
گردد که  سالمت دستگاه اطالق مي هاي مشخصي جهت اطمينان از صحت و به آزمايش

.  تصويب مقامات مسئول قرار گرفته باشددر فرم اجازه کار و آزمايش صادر شده، مورد ثبت و
  .باشد گرديده، نمي هاي ديگري غير از آنچه در فرم ثبت مجري انجام کار، مجاز به انجام آزمايش

  :نقطه تضمین
هاي آن قابل رؤيت  اي است که کنتاکت کننده منظور، نقطه جداسازي و بدون انرژي

) GIS1( هاي با عايق گازي انند پستها قابل رؤيت نباشند م در صورتي كه کنتاکت .باشد
بايد بعد از اتمام عمليات جداسازي، هر سه فاز اين سکسيونرها با لوازم و ابزار  يا نظاير آن،

 شوند تا از وضعيت باز يا بسته بودن  آزمايشايمني مخصوص و متناسب با ولتاژ،
قفل يا از کار ها اطمينان حاصل شود و در صورت امكان در حالت قطع يا وصل،  کنتاکت

زمان ابطال مجوزهاي صادر شده، يا   انداخته شده، به طوري که تغيير وضعيت آن تا
  . تصويب شده، ممکن نباشد آزمايشاجراي فرم انجام عمليات تحت اجازه کار و
  : محصور کردن محیط انجام کار

فاده از عيين حدود محيط انجام کار مجاز، مطابق با فرم مجوز کار صادر شده، با استت
هدف از محصور کردن محيط کار تعيين مرز فيزيکي .  باشد  ميوسايل و ابزار مناسب

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

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

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

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

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

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

شامل افرادي هستند كه قصد بازديد و يا نظارت از روند و محيط انجام كار را داشته 
 اين افراد .گردد  مي ثبت و امضاءنامه ضمانت پيوست »ب«باشند که اسامي آنها در جدول 

  .شوند نامه نمي ضمانتشامل نفرات اجرايي تحت سرپرستي دارنده 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ  G.I.S : Gas Insulated Substation: ايستگاههاي عايق شده گازي 

  ):حفاظتی(نامه  هاي ضمانت انواع فرم
نامه مختلفي مانند فرم اجازه کار، فرم  هاي ضمانت حسب شرايط و محل کار، فرم  بر

نامه   و فرم تضمين آزمايش کار و، فرم درخواست عمليات تحت اجازه آزمايشاجازه کار و
  .گيرد ايستگاه مورد استفاده قرار مي

  :فرم اجازه کار
که شرايط کامال ها  فرمي است که به عنوان مجوز انجام کار برروي مدار يا دستگاه

 به استثناي(که هيچ نوع انرژي  کند  ميآورد و تضمين مي به وجود براي انجام کار ايمن را
LVAC , LVDC در مدار جريان نخواهد داشت) درخواست مجري انجام کار مورد. 

که بتوان تضمين کافي براي  قسمتي از مدار به دست  شود مي اين فرم در شرايطي صادر
  .  در حين انجام کار نباشد آزمايش و نيازي به تغيير نقاط تضمين جهت آورد

  :نامه فرم درخواست صدورضمانت
 برداري جهت بررسي  آن را تکميل و به مسئول بهرهکننده بايد فرمي است که درخواست

  . تحويل دهدنامه ضمانتو صدور 
  :نامه فرم ضمانت

از زمان صدور تا لغو ) مجري انجام کار(نامه  مجوزي است که دارنده ضمانت
  .تواند به استناد آن، کار مجاز را انجام دهد ، مينامه ضمانت

  : آزمایشفرم اجازه کار و
 و همچنين انجامها  عنوان مجوز انجام کار روي مدار يا دستگاهفرمي است که به 

که شرايط کامال ايمن را براي انجام کار به ) اعم از الکتريکي و مكانيكي(هاي مجاز  آزمايش
 LVAC  ،LVDCبه استثناي( که هيچ نوع انرژي کند ميآورد و تضمين   ميوجود

 اين فرم درشرايطي صادر. واهد داشتدر مدار جريان نخ) مورد درخواست مجري انجام کار
 فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و شود که به واسطه نياز به صدور مي

   . مربوطه، شرايط تضمين شده تغييرکندآزمايش
  : آزمایشفرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و

د نياز مجاز هاي مور  آزمايشفرمي است جهت ثبت درخواست براي انجام عمليات و
هاي انجام   آزمايشيا اعالم اتمام روي مدار يا دستگاه و بر) الکتريکي و مکانيکي(شده 

 تکميل و نامه ضمانتشده جهت برگشت به حالت تضمين شده اوليه که توسط دارنده 
  .نمايد  مياپراتور نسبت به صدورآن اقدام

  : نامه ایستگاه فرم تضمین
آورد  ايط کامالً ايمن را براي انجام کار به وجود نمينامه ايستگاه، شر  فرم تضمين

 که هيچ نوع انرژي از طريق ايستگاه صادرکننده و همچنين کند ميولي تضمين 
نامه ايستگاه تنها در شرايطي که   فرم تضمين.هاي مرتبط، جريان نخواهد داشت ايستگاه

 فرم به منزله اجازه شود که اين نتوان تضمين کافي براي قسمتي بدست آورد، صادر مي
  .نامه صادر شده به طور کامل رعايت شود کار است و بايد مفاد تضمين

  : فرم ترتیب اجراي عملیات
 و يا نامه ضمانتسازي شرايط براي صدور  فرمي است جهت عمليات آماده

جداسازي و در  اعم از انجام كارهاي كليدزني، نامه ضمانت لغو برداري مجدد پس از بهره
طوري كه ترتيب   در مدار قرار دادن يا از مدارخارج نمودن دستگاه و يا خط به نهايت

آن درج شده باشد و پس از حصول اطمينان از صحت آن، به  اجراي صحيح عمليات در
  .گردد و محيط و محدوده كار را ايمن نمايد فرم، اجرا ترتيب مندرجات ثبت شده در

  :مینبدون تض فرم درخواست و مجوز انجام کار
فرمي است كه جهت بدون برق ماندن مدار، تجهيز و يا بخشي از آنها، ضمانت 

شود كه اقدام کاملي توسط صادركننده   ميكند و در مواردي استفاده  نميکاملي را ايجاد
  .جهت ايمن نمودن محيط كار قابل اجرا نباشد

  :نامه باطل شده ضمانت
 نامه، لغو آن نيز مورد قبول رنده ضمانتاي است که پس از لغو آن توسط دا نامه ضمانت

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

  :نامه هاي ضمانت صادرکننده فرم
  .باشد تگاه يا اپراتور سيار مياپراتور وقت ايس

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

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

  :نامه هاي ضمانت کننده فرم تکمیل
  .باشد اپراتور شيفت وقت مي
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  :وج دستگاه و یا خط از مدار خرکننده تصویب
  .باشد  مي)دسپاچينگ مربوطه(مرکز کنترل 

  : نهایی خروج دستگاه و یا خط از مدارکننده تصویب
  .باشد  مياپراتور وقت استگاه يا اپراتور سيار

  :هاي حفاظتی انواع کارت
هاي حفاظتي مختلفي، مانند كارت احتياط، كارت  برحسب شرايط و محل کار،كارت

  .گردد  ميخصي و كارت حفاظت دستگاه در ايستگاه صادرحفاظت ش
  :کارت احتیاط

و يا ها  كند که در صورت بدون برق شدن دستگاه کارتي است که شرايطي ايجاد مي
براي صدور آن، عمليات . آورد  ميخطوط، از برق دار شدن مجدد آنها جلوگيري به عمل

در نتيجه . شود انجام نمي) يکيشامل الکتريکي، مکان(جداسازي و بدون انرژي کردن 
 و تحت هيچ شرايطي و به هيچ عنوان نبايد از آن کند ميگونه حفاظتي را تضمين ن هيچ

  .استفاده شودها  به عنوان مجوز براي انجام كار بر روي خطوط و دستگاه
  :کارت حفاظت شخصی

شود،  کارتي است که براي صدور آن، عمليات جداسازي و بدون انرژي کردن اجرا مي
، مجاز خواهند بود  هاي تعميراتي و يا بازرسي شود و افراد گروه در نتيجه محيط کار ايمن مي

درخواست اين كارت به صورت شفاهي و . ها، مدارات و نظاير آن کار کنند بر روي دستگاه
  .باشد حضوري مي

  :کارت حفاظت دستگاه
  :کند ميکارتي است که از انجام عمليات درشرايط ذيل جلوگيري 

  .ديدن بيشتر حفاظت دستگاه و تجهيزات از آسيب : الف
  .پايدارنگهداشتن مدار برق: ب
  .و تجهيزاتها  جلوگيري ازصدمه ديدن سايردستگاه: ج

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

  .شود  ميوز خطرات احتمالي صادرعادي خطوط و تجهيزات و جهت پيشگيري از بر
  :کارت عملیات ممنوع

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

  
   مقررات ایمنی ـفصل دوم

نمايند،  پست برق مراجعه ميدليل، جهت فعاليت به   کليه افرادي که به هرـ1ماده
، مستقيماً به اتاق فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه  موظفند قبل از هرگونه اقدام

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

  :بايد عمليات زير صورت پذيرد من  براي ايجاد محيط ايـ2ماده
  بدون برق كردن: الف
  جداسازي دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژي: ب
  بدون انرژي کردن دستگاهها، مدارات و خطوط از منابع انرژي: ج
  ها و ديگر وسايل ايمني ها و ضامن نصب قفل: د
  ردنيازهاي مو هاي عمليات ممنوع و اعالم خطر در محل نصب کارت: ه
  )مشخص نمودن محيط کار مجاز با استفاده از لوازم ايمن(محصور کردن محيط کار : و
  نامه  هاي ضمانت صدور فرم: ز
  هاي حفاظتي و اخطار صدور و نصب کارت :ح
  نصب اتصال زمين موقت :ط

  جداسازي
بايد قبل از شروع کار، عمليات جداسازي   به منظور ايمن کردن محيط کار ـ3ماده

  .م گيردانجا
 عمليات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتريکي و مکانيکي ـ1تبصره

  .باشد و جداسازي الکتريکي بايد قبل از جداسازي مکانيکي انجام شود مي
هاي ايمني نصب شده،  بعد از اتمام عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفل ـ2تبصره

ساير ابزارها که مربوط به نقاط جدا سازي هاي ايمني، فيوزهاي برداشته شده و  ضامن
نامه صادر شده قرار داده شود و  تضمين هستند، بايد در يک مجموعه کنار پرونده ضمانت

  .در دسترس نيز نباشند
  :بايد طبق شرايط زير انجام شود  عمليات جداسازي از منابع انرژي الکتريکي ـ4ماده
  .بايد از سکسيونر استفاده شود: الف
هاي قابل رؤيت  م است از سکسيونرهايي استفاده شود که داراي کنتاکتالز: ب

  .مشخص شودها  باز و بسته بودن کنتاکت باشند تا با نگاه کردن به آنها وضعيت 

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

سپس مجري انجام كار . بايد از صحت عمليات جداسازي اطمينان حاصل نمايد جداسازي 
بايد قبل از شروع كار، هر سه فاز اين سکسيونرها را با لوازم و ابزار ايمني مخصوص و 

ا اطمينان حاصل ه  نمايد تا از وضعيت باز يا بسته بودن کنتاکت آزمايشمتناسب با ولتاژ،
  .نموده تا به عنوان نقطه تضمين محسوب گردد

گيرند  تمام سکسيونرهايي که براي انجام عمليات جداسازي مورد استفاده قرار مي: د
کننده آنها قفل گردد تا از وصل  بايد در حالت باز قرار داده شوند و مکانيزم و يا محور عمل

در صورتي که اين سکسيونرها براي . ه عمل آيدناخواسته آنها به طور مکانيکي جلوگيري ب
باز و بسته شدن به موتور الکتريکي مجهز باشند، عالوه بر عمليات ذکر شده بايد مدار 

با خارج کردن فيوزهاي موتور، خارج کردن قسمتي از  کنترل موتور به طريقي از جمله،
ر روشها قطع و ناقص مکانيزم فرمان، برداشتن فيوز اصلي، قطع کليد برق موتور و ساي

  .شود، تا از وصل ناخواسته آنها به طور الکتريکي جلوگيري شود
  يا مانند آن كه از سكسيونرهايي استفادهGIS هاي براي خطوط منتهي به پست: ه

بايد از  شود كه داراي كنتاكت قابل رؤيت نيست، اپراتور بعد ازعمليات جداسازي  مي
  .ل نمايدصحت عمليات جداسازي اطمينان حاص

 تجهيزات و مدارات کنترلي DC و ACبراي انجام عمليات جداسازي بايد تغذيه : و
  .نيز قطع گردد و تابلوهايي که فيوز اين تجهيزات در آنها قرار دارد، قفل شود

، مراتب در )و(و ) د(ندهاي در صورت عدم امکان اجراي تمام يا قسمتي از ب: ز
هاي   کارت»مالحظات«قسمت  ها و در  در فرم»نامه تذکر به دارنده ضمانت«قسمت 

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

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

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

  .داده شود
  :بايد طبق شرايط زير انجام شود  عمليات جداسازي از منابع انرژي مکانيکي  ـ5ماده 
به دليل اينکه براي انجام عمليات جداسازي از منابع انرژي مکانيکي، از : الف
شود؛ بايد بازرسي دقيق از آنها بعمل آيد تا  ها استفاده مي ها و مسدودکننده مهارکننده
به طور کامل بسته شده باشند و در صورت نياز براي ها  ها و يا مسدودکننده مهارکننده

  . قرار گيرند آزمايشاطمينان از بسته بودن مورد
هايي که براي انجام عمليات جداسازي مورد  ها و يا مسدودکننده مهارکننده: ب

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

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

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

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

  بدون انرژي کردن
يات بدون انرژي کردن از منابع انرژي الکتريکي بايد طبق شرايط ذيل عمل  ـ6ماده

  :از طريق سكسيونر زمين ايمن انجام شود
هاي قابل رؤيت باشند تا با  از سکسيونرهايي استفاده شود که داراي کنتاکت: الف

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

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

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

 در صورتي که اين کليدها براي باز و بسته شدن مجهز به موتور و يا سلونوئيد. عمل آيد به
تن ـبرداشترل آنها به طريقي، از جمله با ـالوه بر آن ضروري است مدار کنـباشند؛ ع

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

ثابت باشند،  و يا خطوط فاقد کليد اتصال زمين ايمن وها  در صورتي که دستگاه: د
  . هاي موقت و سيار ايمن به نحو صحيح استفاده شود بايد از اتصال زمين
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هاي ايمني نصب شده،  عمليات، تمام کليدهاي مربوط به قفلبعد از اتمام : ه
فيوزهاي برداشته شده و (هاي خارج شده،  هاي ايمني قرار داده شده، مکانيزم ضامن

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

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

 هاي هشدار دهنده استفاده نموده و وسايل حفاظتي مناسب وجود ندارد، بايد از کارت
. كارت حفاظت شخصي تذكرداده شودكننده   و يا درخواستنامه ضمانتبه دارنده 
 و يا قسمت نامه ضمانتهاي   در فرمنامه ضمانت قسمت تذکر به دارنده همچنين در

  .مالحظات کارت حفاظت شخصي هم ثبت شود
بايد به صورت زير   عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي ـ7ماده
  :انجام شود
از از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع انرژي مکانيکي، : الف

ها کامالً  شود، بايد بازرسي دقيق به عمل آيد تا مسدودکننده ها استفاده مي مسدودکننده
  .باز باشند و عمل تخليه به طور کامل انجام شود

هايي که براي  پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودکننده: ب
 بايد محور گيرند،  يانجام عمليات بدون انرژي کردن مکانيکي مورد استفاده قرارم

هاي ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب،  يا ضامنها  وسيله قفله کننده آنها ب عمل
  .طور مکانيکي جلوگيري به عمل آيده قفل شوند تا از بسته شدن ناخواسته آنها ب

تا  در صورت درخواست و هماهنگي مجري انجام كار، فشار گاز، مايعات، بخارها: ج
به صورتي که به عملکرد دستگاه صدمه نزند با نظارت اپراتور توسط مجري حد فشار جو 

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

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

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

  .قابل تحمل، خنک شوند
راي باز و بسته شدن مجهز به وسايل ها ب  در صورتي که مسدودکننده ـ8ماده

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

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

شدن مجدد دستگاهها و يا خطوط انرژي  دار  به منظور ممانعت از انرژيـ9ماده
و يا خطوط برق داري که ها  داري که  افراد در مجاورت آنها مشغول کارند و يا دستگاه

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

 جهت پايدار نگه داشتن تأمين برق و کاهش خسارات احتمالي ناشي از ـ10ماده
  .و خطوط به عمل آيدها  بايد حفاظت از دستگاه انجام عمليات اشتباه، 

ها و  م است از فرم به منظور پايدار نگه داشتن شرايط تضمين شده، الزـ11ماده
هاي  نامه و کارت هاي ضمانت فرم«هاي حفاظتي استفاده شود و تا پايان کار و ابطال  کارت

  .گونه تغييري در نقاط تضمين شده داده نشود هيچ» حفاظتي و اخطار
بايد با رعايت مفاد اين ها  فرم وها  ابطال کارت نحوه تکميل، صدور و ـ12ماده

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

  .ساير موسساتي که داراي پست و خطوط انتقال داخلي هستند، تغيير يابد
  : کارت احتياط بايددر شرايط کاري ذيل استفاده گرددـ13ماده
دار، ممکن است مجريان  هاي انرژي به هنگام کار در مجاورت خطوط يا دستگاه: الف

دار شدن  اي شوند که سبب بدون برق شدن آنها شود که قطعاً انرژي کار باعث ايجاد حادثه
هاي جسماني و خسارات مالي خواهد شد، به منظور جلوگيري  دوباره آنها باعث بروز آسيب

هاي خطوط و يا  ها، روي کنترل کننده خطوط يا دستگاهدار شدن مجدد  از انرژي
  .نصب شود» کارت احتياط«م است هاي مجاور، الز دستگاه
روي خطوط  مانند كار بر(دار  هاي انرژي به هنگام کار بر روي خطوط و يا دستگاه: ب

 کار باعث با لوازم ايمني مناسب و متناسب با ولتاژ مربوطه، امکان دارد مجريان) گرم
دار  اي شوند که اين حادثه سبب بدون برق شدن آنها شود و برق ه وجود آمدن حادثهب

 براي جلوگيري از .هاي مالي ايجاد کند هاي جسماني و خسارت شدن مجدد آنها آسيب
  .هاي مربوطه بايد کارت احتياط نصب شود کننده دار شدن دوباره آنها، روي کنترل انرژي

 نوع فرم و يا کارت حفاظت شخصي  براي انجام کار گاهي اوقات استفاده از يک: ج
و خطوط، کافي نيست و در شرايطي ممکن است حفاظت الزم را تأمين ها  بر روي دستگاه

  .نکند، در اين صورت بايد از كارت احتياط استفاده گردد
  :بايد طبق شرايط زير انجام پذيرد  صدور کارت احتياط ـ14ماده
از طريق تلفن، بي سيم و «تلزم ارتباط مداوم و مطمئن صدور کارت احتياط مس: الف
  است، در غير اين) اپراتور(و صادرکننده ) دارنده کارت(بين  مجري انجام کار » نظاير آن

  .صورت صدور کارت احتياط مجاز نيست
ارتباط برقرار کند و وضعيت کاري ) اپراتور(مجري انجام کار بايد با صادرکننده : ب

  .دهدخود را گزارش 
به علت بعد ) مجري انجام كار(کننده كارت احتياط  در صورتي که درخواست:  ج

تواند از طريق  را نداشته باشد، مي) اپراتور(مسافت، امکان مراجعه حضوري نزد صادرکننده 
تلفن، بي سيم و يا ساير وسايل ارتباطي ديگر، ازاپراتورديسپاچينگ، درخواست صدور 

 در اين صورت اپراتور. ت ارتباطي خود را نيز اطالع دهدکارت احتياط کند و وضعي
 انجام کار درخواست صدور کارت  به نام مجري) اپراتور(ديسپاچينگ بايد از صادرکننده 

را به كننده  با گروه عملياتي و صادرها  ديسپاچينگ كليه هماهنگي احتياط نمايد و اپراتور
  .عهده خواهد داشت

متوجه شود که ارتباطش ) مجري انجام کار(رت احتياط صورتي که دارنده کا در: د
فاصله وضعيت را به حالت  يا اپراتور ديسپاچينگ قطع شده، بايد بال) اپراتور( با صادرکننده

اوليه بازگرداند و کار را تعطيل و افراد و لوازم کار را از محيط کار خارج کند و در اسرع 
 اپراتور ديسپاچينگ اطالع دهد و ابطال کارت يا )اپراتور(وقت مراتب را به صادرکننده 

  .احتياط صادر شده را درخواست نمايد
دارنده کارت احتياط بايد از زمان دريافت کارت احتياط تا پايان کار، افراد تحت : ه

سرپرستي خود را به طور مستقيم نظارت نمايد و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي 
 که به هر علتي بخواهد محل کار را ترک و يا کار را در صورتي. محل کار را ترک نکند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يا )اپراتور( نده کارت احتياط و صادرکنندهبدون برق شوند وبرقراري ارتباط ميان دار
  :اپراتورديسپاچينگ به هردليلي ممکن نشود بايد به ترتيب زير عمل شود

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

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

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

هاي احتياط باطل شده بايد به مدت يکسال بايگاني شود و در صورتي که  کارت: ك
هاي احتياط مربوطه براي هميشه در پرونده حوادث واحد  اي رخ داده باشد، کارت حادثه

  .هند شدايمني شركت بايگاني خوا
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اي  صورتي که کارت احتياط صادر شده باشد و حين انجام کار به عللي حادثه در: ل
ناشي از انجام کار به وجود آيد که سبب قطع برق شده باشد، مجري انجام کار بايد مراتب 

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

که فردي مسئول و ) مجري انجام کار(کارت احتياط کننده   درخواستـ15ماده 
  :مجاز است، بايد قبل از شروع کار نکات زير را اجرا نمايد

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

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

  .اپراتورديسپاچينگ اطالع دهد
قبل از صدور کارت احتياط به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي اقدام عملي : ج

 کامالً ايمن تواند نسبت به تهيه مقدمات و لوازم مورد نياز خود در شرايط ننمايد ولي مي
  .اقدام کند

  )اپراتور(وظایف صادرکننده کارت احتیاط 
بعد از تقاضاي صدور کارت احتياط،  ) اپراتور( صادرکننده کارت احتياط ـ16ماده

  :آورد بايد اقدامات زير را  به عمل
کننده كارت  حصول اطمينان از سيستم ارتباط مخابراتي  بين درخواست پس از: الف
، نسبت به صدور )اپراتور(يا اپراتورديسپاچينگ و صادرکننده ) نجام کارمجري ا(احتياط 

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

) اپراتور(يا اپراتورديسپاچينگ وجود نداشته باشد، صادرکننده ) اپراتور(با صادرکننده ) کار
  .ر کارت احتياط خودداري کندبايد از صدو

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

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

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

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

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

اه حضور نداشته باشد فرم بعلت بعد مسافت در ايستگ) مجري انجام کار(دارنده کارت 
 صدور کارت احتياط را براي اپراتورديسپاچينگ قرائت و بعد از موافقت وي از تأييديه

 صدور تأييديهدر اين صورت تکميل يک نسخه فرم . طرف مجري انجام کار امضاء نمايد
  .کارت احتياط کافي است

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

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

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

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

و يا كليدي كه قابليت نصب دارند با نخ و يا وسيله عايق ديگري که )  سلکتور سوييچ(
کند به طوري که هم قابل رؤيت استحکام الزم را داشته باشد، در معرض ديد نصب 

در صورتي که امکان نصب کارت وجود نداشته باشد . باشد و هم به آساني کنده نشود
)DCS(افزار فراهم و در دفتر گزارش روزانه نيز  ، بايد شرايط  ايجاد يادداشت در نرم

  .ثبت گردد
بعد به علت ) مجري انجام کار(كارت احتياط کننده  در صورتي که درخواست: ي

احراز هويت وي براي اپراتور امكان پذير نباشد، بايد از طريق  مسافت حضور نداشته باشد و
  .اپراتورديسپاچينگ تقاضاي خود را اعالم و پيگيري كند

  مقررات ابطال کارت احتیاط
 بعد از پايان کار، بايد بالفاصله موارد زير توسط دارنده کارت احتياط ـ17ماده

  :اجرا گردد) اپراتور(کننده  يا صادرو ) مجري انجام کار(

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

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

  .نظافت نموده و مصالح و اشياء بالاستفاده و مازاد را خارج کند
مراجعه و پايان کار را اطالع دهد و شرح ) اپراتور(نزد صادرکننده کارت احتياط : ج

ين وضعيت را نيز به آگاهي برساند، پس از آن با امضاء رديف کاري را که انجام داده و آخر
 صدور کارت احتياط، ابطال کارت احتياط خود را تأييديهدر فرم » ...لغو شد به وسيله«

  .تقاضا نمايد
هاي احتياط نصب شده را از محل نصب شده  ارت ك)اپراتور(کننده  صادر: ه
  . آوري کند جمع

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

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

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

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

  .وجود ندارد
  .ها را به وضعيت اول برگرداند  دستگاهتواند در صورت لزوم مي) اپراتور(صادرکننده : ح
 صدور كارت تأييديههاي احتياط و فرم  ، بايدابطال کارت)اپراتور(صادرکننده : ط

  .وط به صدورکارت احتياط ثبت کنداحتياط را در دفتر گزارش روزانه و دفتر مرب
  کاربرد کارت حفاظت شخصی

  :بايددرشرايط ذيل استفاده گردد  کارت حفاظت شخصي ـ18ماده
 ولت ۱۰۰۰کار بر روي دستگاهها يا مدارهاي الکتريکي که ولتاژ آنها از : الف

  .بيشتر نباشد
کننده  انرژي ها يا مدارهايي که نقاط تضمين جداسازي و بي كار بر روي دستگاه: ب

در يك ايستگاه قرار ) اعم از الكتريكي يا مكانيكي ( مرتبط با آن دستگاه يا مدار
  .باشند داشته

چنانچه امكان جداسازي و بدون انرژي كردن تمام ويا بخشي از مدار يا دستگاه : ج
بايد نسبت به تكميل فرم ) مجري انجام كار(وجود نداشته باشد، درخواست كننده

استفاده از كارت حفاظت .  اقدام نمايد» مجوز انجام كار بدون تضميندرخواست و«
شخصي صرفا در مواردي است كه جداسازي و بدون انرژي كردن آن مدار يا دستگاه بطور 

  .كامل امكان پذير باشد
  مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی

شد و  هر مجري انجام کار بايد کارت حفاظت شخصي به نام خود داشته باـ19ماده
براي انجام دو کار توسط دو شخص مسئول بر روي يک دستگاه يا يک مدار نبايد از يک 

  .کارت استفاده کرد
تائيديه « جهت کار بر روي يک دستگاه و يا مدار و يا بي، فرم ـ20ماده
در دو نسخه ) مجري انجام كار( به نام دارنده كارت »هاي حفاظت شخصي صدورکارت

  .شود  ميتكميل و صادر
کار تحت هيچ شرايطي مجاز به وارد  کس بدون موافقت مجري انجام  هيچـ21ماده

  . کار وي نيست شدن به محيط 
 کس مجاز به انجام عمليات روي نقاط تضمين   تحت هيچ شرايطي هيچـ22ماده

  .كننده نيست جداسازي و بدون انرژي
صادر کس مجاز به لغو کارت حفاظت شخصي   تحت هيچ شرايطي هيچـ23ماده

  .شده نيست و فقط شخص دارنده مجاز است تا کارت خود را لغو کند
کننده بايد داراي   کليه نقاط تضمين مربوط به جداسازي و بدون انرژيـ24ماده

  .کس قادر به انجام عمليات روي آنها نباشد قفل و يا ضامن ايمني بوده، به طوري که هيچ
کننده بايد از کليدهايي که  نرژي براي نقاط تضمين جداسازي و بدون اـ25ماده
هاي آنها قابل رؤيت هستند، استفاده شود تا قطع و يا وصل بودن آنها با نگاه  کنتاکت

در صورتي که به ناچار کليدهايي مورد استفاده قرار گيرند که داراي . کردن مشخص شود
و مدار مورد هاي پنهان باشند، مجري انجام کار بايد قبل از شروع کار، دستگاه  کنتاکت

 مورد) بوسيله فازمتر استاندارد متناسب با سطح ولتاژ(نظر را از نظر بدون برق بودن 
  .هاي کليد، باز شده است  قرار دهد و مطمئن شود که کنتاکتآزمايش
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گيرند،   كليدهايي كه براي نقاط تضمين جداسازي مورد استفاده قرار ميـ26ماده
ل شوند يا بخشي از مكانيزم مربوط به وصل كليد يا بايد در حالت باز قرار گيرند و قف

 قسمتي از مدار فرمان كليد خارج و يا قطع شود، به طوري كه از وصل ناخواسته آنها بر اثر
  .عمليات ناخواسته جلوگيري بعمل آيد

كننده بايد كليه يت قفل شدن را نداشته باشد، صادردر صورتي كه دستگاه قابل
در ارتباط با اطالع از كننده  الزم است را در اختيار درخواستهشدارها و اطالعاتي كه 

را در  خطرات محيط انجام كار، با هدف پيشگيري از بروز حوادث احتمالي قرار دهد
  .قسمت مالحظات كارت ثبت نمايد

هاي تحت سرپرستي خود تا پايان کار   مجري انجام کار بايد بر کار گروهـ27ماده
ط کار را به هيچ عنوان ترک نکند، در صورتي که بخواهد به هر نظارت داشته باشد و محي

  .دليلي محل کار را ترک کند بايد به طور کلي کار را تعطيل کند
، مجري )بيش از يک روز( در صورتي که مدت انجام کار طوالني باشد ـ28ماده

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

 حفاظت تأييديهروز بعد قبل از شروع كار ابتدا فرم  واند  شده وافراد محل را ترك كرده
  . باشند  نميتا قبل از دريافت، مجاز به انجام كار دريافت نمايد وكننده  شخصي را از صادر

 ۴۰۰ مجري انجام کار بايد براي انجام کار روي مدارهايي که ولتاژ آنها از ـ29ه ماد
  .ولت بيشتر است قبل از شروع کار اتصال زمين موقت نصب کند

 ۴۰۰ مجري انجام کار بايد براي انجام کار روي مدارهايي که ولتاژ آنها از ـ30ماده
و از بدون برق بودن آنها اطمينان   آزمايشولت کمتر است قبل از شروع کار دقيقاً آن را

  .حاصل و آنها را اتصال کوتاه کند
مانند (  در صورتي که مجري انجام کار مجبور باشد محل کار را ترک کندـ31ماده

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

مانند ( در صورتي که به عللي مجري انجام کار سر کار حاضر نشود ـ32ماده
ابتدا بايد کار تعطيل شود و سرپرست مجري انجام کار همراه ) بيماري، حادثه و نظاير آن

، کتباً موافقت خود را براي ابطال کارت حفاظت شخصي وي )وقت اپراتور(كننده  با صادر
  .رت باطل شده بايد براي هميشه در پرونده مخصوص بايگاني شوداعالم کنند و اين کا

هاي خارج  هاي ايمني و مکانيزم  صادرکننده بايد کليه کليدها و ضامنـ33ماده
شده را در محلي مطمئن و دور از دسترس سايرين نگهداري کند و تا اعالم پايان کار و 

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

 انجام عمليات بدون انرژي نمودن بايد بعد از اتمام عمليات جداسازي ـ34ماده
صورت پذيرد و در صورت درخواست مجري انجام كار فشار گازها، مايعات تا حد فشار جو 

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

  .سازنده خنک شوند
 بدون انرژي بودن نقاط تضمين جداسازي دستگاه و يا  آزمايش به منظورـ35ماده

  .مدار، بايد از لوازم ايمني سالم و مناسب و متناسب با ولتاژ استفاده شود
 بايد به مدت يک تأييديهفاظت شخصي ابطال شده به همراه هاي ح  کارتـ36ماده

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

 چون براي انجام عمليات جداسازي از منابع مکانيکي از مسدودکننده ـ37ماده
يد بازرسي مجدد و دقيق از آنها به عمل آيد تا کامالً بسته شود، بنابراين با استفاده مي

  . نيز بشوند آزمايشباشند و در صورت نياز
هايي  کننده  پس از حصول اطمينان از باز بودن و تخليه کامل مسدودـ38ماده

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

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

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

 از آنجا که براي انجام عمليات بدون انرژي کردن از منابع مکانيکي، از ـ39ماده
شود، بنابراين بايد بازرسي مجدد و دقيق از آنها به عمل  ها استفاده مي مسدودکننده

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

  )مجري انجام کار(وظایف دارنده کارت حفاظت شخصی 
بايد قبل از شروع کار  ، )مجري انجام کار( دارنده کارت حفاظت شخصي ـ40ماده 

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

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

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

  .خارج از محوطه کار در شرايط کامالً ايمن اقدام کند
  وظایف صادرکننده کارت حفاظت شخصی

بايد  بعد از دريافت درخواست کارت حفاظت شخصي، ) اپراتور( صادرکننده ـ41ماده
  :جهت بررسي، تصويب و صدور کارت حفاظت شخصي، اقدامات زير را به ترتيب انجام دهد

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

  .برداري اقدام کند کارت حفاظت شخصي با هماهنگي مسئول بهره
ر با نصب قفل عمليات جداسازي و بدون انرژي کردن در حضور مجري انجام کا: ب
  .مجري انجام کار برسد تأييد سازي به هاي ايمني انجام گردد و عمليات ايمن يا ضامن
ها و عاليم ايمني هشداردهنده در صورت نياز با حضور دارنده کارت  حايل: ج

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

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

هاي حفاظت شخصي  و همچنين شماره  صدور کارت تأييديهشماره فرم : ه
نوع کار و نام دارنده آنها را با ذکر ساعت و تاريخ  صي  و محل وهاي حفاظت شخ کارت

  .هاي حفاظت شخصي ثبت کند دفتر مربوط به صدورکارت صدور در
  مقررات لغو و ابطال کارت حفاظت شخصی

 پس از اتمام کار، جهت لغو کارت حفاظت شخصي صادر شده، دارنده ـ42ماده
  :م دهدبايد موارد زير را انجا کارت حفاظت شخصي 

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

  .از محيط کار خارج کند
 محيط کار و دستگاه را به وضعيت اوليه درآورده و کليه افراد تحت سرپرستي را: ب

از محيط کار دور کند و به آنان اطالع دهد که کار پايان يافته است و ديگر حفاظتي وجود 
ندارد، لذا کسي مجاز به وارد شدن به محيط کار خاتمه يافته نيست و بايد دستگاه و يا 

  .دار تلقي شود مدار، برق
 وضعيت مراجعه کند و کار انجام شده را تشريح و آخرين) اپراتور(به صادرکننده : ج

هاي موقت نصب شده را اطالع  دستگاه يا مدار و اتمام کار و برداشته شدن اتصال زمين
هاي  هاي حفاظت شخصي و کارت  صدورکارتتأييديهدهد، و درخواست ابطال فرم 

برداري از دستگاه بالمانع است و يا  حفاظت شخصي خود را نموده و اعالم نمايد که بهره
  .برداري نيست ابل بهرهاينکه به علت نقص فني، ق

 با درخواست ابطال کارت حفاظت شخصي از سوي مجري انجام کار، ـ43ماده
بايد از محيط کار بازديد نمايد و در صورتي که نکته مبهمي وجود  ) اپراتور(صادرکننده 

  :نداشته باشد جهت ابطال، موارد ذيل را اجرا نمايد
 شخصي را که نزد مجري انجام کار  صدور کارت حفاظتتأييديهنسخه اول فرم : الف

  .است از وي اخذ وپس از تکميل رديف مربوطه، نسبت به ابطال آن اقدام کند
  .هاي حفاظت شخصي نصب شده را بردارد کارت: ب
ها و عاليم ايمني هشداردهنده را در صورتي که نصب شده باشند  حايل: ج
  .آوري کند جمع

رداندن نقاط تضمين بدون انرژي شده در صورت نياز، عمليات مربوط به برگ: د
  . به حالت اوليه اجرا کندرا

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

آماده شدن براي  بعد از اتمام عمليات و برگشتن نقاط تضمين به حالت اوليه و: و
نظور حصول اطمينان از وضعيت دستگاه و صحت برداري، آخرين بازديد را به م بهره

عمليات انجام شده به عمل آورد و در حضور مجري انجام کار، دستگاه را در مدار قرار دهد 
  .و به اتفاق وي مجدداً از دستگاه يا مدار، بازرسي نهايي را به عمل آورد
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دفتر صدور برداري از دستگاه يا مدار را در دفتر گزارش روزانه و  شرايط بهره: ز
  .هاي حفاظت شخصي ثبت کند کارت

  کارت حفاظت دستگاه
 درخواست نصب وابطال کارت حفاظت دستگاه بايد از طرف مسئول ـ44ماده

  .برداري يا اپراتورديسپاچينگ انجام گيرد بهره
مسئول (در فاصله دوري مستقر باشد کننده   در صورتي که درخواستـ45ماده

را اپراتور تکميل کند و از » درخواست کننده«رديف ) ينگبرداري، اپراتورديسپاچ بهره
  .طرف وي امضاء نمايد
  کارت حفاظت دستگاه مقررات لغو

 هماهنگي کننده لغو کارت، با اپراتور در صورت عدم دسترسي به درخواستـ 46ماده
تواند پس از درخواست از طريق وسايل ارتباطي و ثبت ساعت و تاريخ در  ديسپاچينگ مي

  . از طرف وي کارت را امضاء نمايدکارت،
  نامه هاي ضمانت فرم
به منظور کار بر روي دستگاهها، مدارات، خطوط و تجهيزاتي كه ولتاژ آنها  ـ47ماده

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

  .گردند  مي برحسب شرايط، نوع و محل کار صادرنامه ضمانتهاي   فرم.باشند
  نامه ایستگاه فرم تضمین

  :نامه ايستگاه شرايط زير بايد به طور کامل رعايت شود  در فرم تضمينـ48ماده
ط يا کننده قصد انجام عمليات روي تجهيزات سر خ در صورتي که درخواست: الف

 نامه تضمين مورد درخواست آن تحت عنوان نامه ضمانتطول خط را داشته باشد بايد 
  .نامه اقدام نمايد ايستگاه بوده و صادرکننده بايد نسبت به صدور فرم تضمين

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

نامه صادر   تضمين»الف«هاي مربوط به جدول  مرتبط با خط مورد درخواست، کليه رديف
  . گرددايستگاه مبدأ، با هماهنگي ديسپاچينگ و توسط اپراتور وقت ايستگاه تکميلشده در 
خواست اپراتور پست مبدأ و بايد به در هاي مرتبط  نامه ايستگاه در ايستگاه تضمين: ج

  .هماهنگي ديسپاچينگ و به نام مجري انجام کار صادر گردد
 به در خواست اپراتور مبدأ، اپراتور ايستگاه مقابل بايد نامه تضمينجهت صدور : د

 به نام نامه تضمينپس از هماهنگي و اخذ موافقت ديسپاچينگ مربوطه نسبت به صدور 
و نصب كارت عمليات ) مانور(و پس از انجام مراحل عمليات مجري انجام كار اقدام نمايد 

 صادر شده را تكميل و از طرف وي نامه تضمينممنوع متناسب با فرم اقدام نمايد و فرم 
 صادر شده در نامه تضمين همچنين اپراتور ايستگاه مبداء بايد اطالعات .امضاء نمايد

  . شده خط مورد درخواست ثبت نمايد صادرنامه تضمين »الف«ايستگاه مقابل را در جدول 
هاي مرتبط با خط انجام نشود  صورتي که کاري روي تجهيزات ديگر ايستگاه در: ه

نامه  ضمانت در آن ايستگاه ها، نياز به تكميل فرم درخواست صدور نامه تضمينجهت صدور
  .باشد و درخواست صادر شده اوليه در ايستگاه مبدأ كافي است نمي

ها  صورتي که دستگاه  جهت ايستگاه مقابل درنامه تضمينايط صدورشر  درـ49ماده
و يا خطوط فاقد کليد اتصال زمين باشند، اپراتور بايد با هماهنگي مجري انجام کار از 

  . صحيح استفاده نمايد مناسب به نحو هاي موقت و سيار اتصال زمين
اجعه مجري روي خطوط و عدم امكان مر  در شرايط اضطراري كار بر ـ50ماده

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

  .نمايد  ميانجام کار صادر
وشتن فرم  نيازي به ن»مجري انجام کار« به نام نامه تضمين جهت صدور :تبصره

  .باشد  نمي»نامه ضمانتدرخواست صدور «
   آزمایشمقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عملیات تحت اجازه کار و

نامه  در مواقعي که فرم اجازه کار و آزمايش صادر شده باشد و دارنده ضمانتـ  51ماده
  :يد موارد زير را اجرا نمايدحين انجام کار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، با) مجري انجام کار(

بايد كليه افراد را از محيط کار دورکرده و ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: الف
 را  آزمايشنزد صادرکننده فرم مراجعه و فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
 بودن شرايطدر دو نسخه  تکميل کند و تا قبل از اعالم کتبي صادرکننده مبني بر آماده 

  .گونه اقدامي نکند  هيچآزمايش
 بايد کليه افراد تحت سرپرستي را يک به يک) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: ب

هاي الزم را ارائه کند و آنان را از محيط کار دور   مطلع و راهنمايي آزمايشنسبت به انجام
  .ه محل کار نزديک نشوند ب آزمايشکرده و تذکرات الزم را بدهد که تا اعالم پايان

بايد کليه افرادي را که نامشان در جدول ) مجري انجام کار (نامه ضمانتدارنده : ج
 مطلع و از  آزمايش ثبت شده است نسبت به انجام آزمايش پيوست فرم اجازه کار و»ب«

اسامي سرپرستان و بازديدکنندگاني که از «محيط کار دور نموده و از آنها بخواهد جدول 
 را تکميل کرده و فرم »اند  و برگشت به حالت تضمين مطلع شده آزمايشرايندف

 امضاءکنند و به آنان تذکر دهد که تا  آزمايش را مبني بر آگاهي از آزمايشدرخواست
  . به محيط کار نزديک نشوند آزمايشاعالم پايان
ل شده را  تکمي آزمايشبايد فرم درخواست) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: د

نامه تحويل دهد و منتظر  ، به صادرکننده ضمانت آزمايشبراي آماده کردن شرايط شروع
  .بماند تا وي انجام عمليات را اعالم کند

هاي الزم را به منظور آماده  بايد همکاري) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: ه
  . با صادرکننده به عمل آورد آزمايشکردن شرايط شروع

نامه بعد از انجام عمليات و آماده کردن شرايط الزم مربوط  درکننده ضمانتصا: و
 را در  آزمايش، فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمايشبه درخواست

نامه به وي  دو نسخه تکميل و امضاء و نسخه اول آن را براي اطالع دارنده ضمانت
 اي در حال انجام پرونده اجازه کار ومسترد نموده و نسخه دوم آن را در بخش کاره

  .دهد  قرار آزمايش
  آزمايش مبني بر آماده بودن شرايط براينامه بعد از دريافت فرم دارنده ضمانت: ز
  .کند  اقدام  آزمايشات مجاز ثبت شده در فرم درخواست آزمايشبه انجام
ممکن   آزمايشنامه تشخيص دهد که انجام در صورتي که صادرکننده ضمانت: ح

است سالمت دستگاه را به خطر بيندازد و يا ممکن است اثر نامطلوب روي شبکه و 
برداري کسب   را تصويب نکند و از مسئوالن بهره آزمايشتجهيزات داشته باشد، بايد انجام

  .تکليف کند
  است و بايد در هنگام آزمايش مسئول حفظ دستگاه در زماننامه ضمانتدارنده : ط
  .وارد نشودها  م را بکار برد تا آسيبي به دستگاه دقت الزآزمايش
بايد همواره آمادگي داشته باشد تا در ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: ي

برداري  صورت درخواست صادرکننده بتواند در اسرع وقت دستگاه و يا خطوط را براي بهره
  . دريافتي خود را لغو کندنامه ضمانتآماده و فرم 
به منظور  ها  آزمايشبايد پس از انجام) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانتـ  52ماده

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

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

 مطلع نموده و افراد ياد  آزمايششده است، يک به يک نسبت به اقدامات الزم براي اتمام
  و برگشت به حالت آزمايشاسامي سرپرستان و بازديدکنندگاني که از فرايند«شده جدول 

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

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

 منتظر بماند تا شرايط برگشت به حالت تضمين شده  آزمايشعمليات تحت اجازه کار و
  .به وي اعالم شودکننده  اوليه توسط صادر

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

 را با ذکر تاريخ و  آزمايشدر نسخه دوم فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و
  آزمايشساعت امضاء نمايد و  آن را در بخش کارهاي انجام شده پرونده اجازه کار و

  .مربوط بايگاني کند
 ليات تحت اجازه کار ونامه بعد از لغو فرم درخواست انجام عم دارنده ضمانت: ه
هاي تحت   مبني بر برگشت وضعيت به حالت تضمين شده بايد مراتب را به گروهآزمايش

  . ثبت شده است اعالم کند»ب«سرپرستي و همچنين افرادي که نام آنان در جدول 
مجري انجام کار در صورت نياز به ادامه کار بعد از برگشت وضعيت به حالت : و

تواند شروع به کار کند، در غير   مي قبلي آزمايشن فرم اجازه کار وتضمين اوليه با هما
 صادر شده  آزمايشاينصورت پس از اعالم اتمام کار بايد نسبت به لغو فرم اجازه کار و

  .قبلي اقدام نمايد
  نامه مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت

  :باشد نامه به شرح زير مي مقررات عمومي درخواست صدور ضمانتـ  53ماده
نامه را  توانند فرم درخواست صدور ضمانت فقط افراد مسئول و مجاز مي: الف

  .تکميل کنند
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» خوردگي خوانا و بدون قلم«نامه بايد به صورت  فرم درخواست صدور ضمانت: ب
   .گرفتگي و نظاير آن تکميل شود پاک شدگي و الک

هاي   دستورالعمل مطابق بانامه بايد قبل از شروع کار و فرم درخواست صدور ضمانت: ج
برداري شود تا آنان  برداري ابالغي وزارت نيرو تکميل و تحويل مسئوالن بهره ثابت بهره

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و يا خطوطي که کار بر ها  جام کار، دستگاهمورد در خواست، مجري و يا جانشين مجري ان
شود،   مياتي که انجام داده آزمايششود، شرح کار و يا شرح کامل  ميروي آنها انجام داده

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

  .خود را لغو و فرم ديگري را تکميل کند
 نامه کننده بايد کليه اطالعات مورد لزوم را به منظور صدور ضمانت درخواست: ي

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

  .هاي الزم را انجام دهد بايد بررسي
نامه تکميل شده را تحويل  بايد فرم درخواست صدورضمانتکننده  درخواست: ل
دهد و در مورد محل، نوع و نحوه انجام کار توضيحات ) برداري مسئول بهره(کننده  دريافت

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

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

  .اء کند ازطرف  وي امضنامه ضمانتپس ازثبت در فرم درخواست صدور 
، بايد )اپراتور( نامه کننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت تصويبـ  54ماده

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

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

  .گونه ابهامي وجود نداشته باشد محيط کار را بررسي کند تا هيچ: ب
  .اجراي عمليات و ايمن بودن محيط کار را دقيقاً مورد بررسي قرار دهد: ج
در فرم درخواست صدور » ...و خطوط انرژي دارها  دستگاه«در صورت ثبت رديف : د
دار مجاور محل کار را دقيقاً بررسي کند که  هاي برق ، خطوط يا دستگاهنامه ضمانت

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

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

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

  .کننده تحويل نمايد به درخواست

  نامه مقررات صدور فرم ضمانت
  ) اپراتور(نامه  وظایف صادرکننده ضمانت

بايد بعد از دريافت فرم ) اپراتور(نامه  مسئول صادرکننده فرم ضمانت  ـ55ماده
با حضور و همراهي مجري انجام » مهنا درخواست صدور ضمانت«تکميل و تصويب شده 

  : مورد اجرا گذارند كار آن را بررسي، و مراحل زير را به
  .نامه مورد نياز و مدارک مربوط تهيه و تکميل فرم ضمانت: الف
نامه و مدارک تکميل شده به منظور حصول اطمينان از  بررسي فرم ضمانت: ب

  .نصحت عمليات ثبت شده با توجه به شرح کار و محل آ
  .عمليات بدون برق کردن: ج
  .عمليات جداسازي: د
عمليات بدون انرژي کردن با استفاده از سكسيونر اتصال زمين يا ارت موقت : ه

  .دستي در خطوط فاقد سكسيونر اتصال زمين
دار و  و خطوط برقها  کار از دستگاه کردن محيط عمليات مربوط به ايمن اجراي : و

  .نامه ضمانتبق موارد ثبت شده فرم درخواست صدور کار، ط خطرآفرين مجاور محل
  .عمليات مربوط به محصور نمودن محيط کار: ز
  .نامه تضمين فرم ضمانت: ح
  .)مجري انجام کار(کننده  نشان دادن نقاط تضمين شده به درخواست: ط
  .بر روي نقاط تضمين شده» عمليات ممنوع«نصب کارت : ي
  .)مجري انجام کار(کننده  درخواستنامه از  اخذ امضاء فرم ضمانت: ك
  .نامه صدور فرم ضمانت: ل
تواند  نامه به مجري و مطلع نمودن وي به اينکه مي ارائه نسخه اول فرم ضمانت: م

  .کارش را شروع کند
روي نسخه دوم فرم » ب«هاي ترتيب اجراي عمليات و فرم جدول  الصاق فرم: ن
ها و همچنين  جداگانه با کليه مدارک و دستورالعمل  نامه و قرار دادن آنها در پرونده ضمانت

  .هاي ايمني در نزد خود و دور از دسترس سايرين ها و ضامن کليد قفل
 صادر شده دردفترگزارش روزانه و نامه ضمانتثبت شماره، زمان، نام دارنده ونوع : ص

   نامه ضمانتدفتر مخصوص 
  نامه راي صدورضمانتدر اج) مجري انجام کار(نامه  وظایف دارنده ضمانت

  :باشد به شرح زير مي) مجري انجام کار(نامه  هاي دارنده ضمانت مسئوليت  ـ56ماده
نامه مسئول ايمني افراد تحت سرپرستي خود بوده و بايد از  دارنده ضمانت: الف

 او تحت هيچ شرايطي .شروع تا پايان کار در محل کار حضور يابد و آنها را سرپرستي کند
  .عنوان مجاز به ترک محل کار خود نيستو به هيچ 
نامه به هيچ عنوان و تحت هيچ  نامه قبل از دريافت فرم ضمانت دارنده ضمانت: ب

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

  .ستي معرفي و تشريح کندمحدوده مجاز کار را براي کارکنان تحت سرپر
هاي  ارت(نامه بايد قبل از شروع کار، ابتدا تعداد اتصال زمين موقت  دارنده ضمانت: د
را که جهت ايمن کردن محيط کار الزم است در طرفين محل کار نصب کند، ) موقت
هاي اتصال زمين موقت نصب  آيا کابل«نامه در قسمت   بيني نموده و در فرم ضمانت پيش
  .با قيد تعداد ثبت و امضاء نمايد» دشو مي

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

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

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

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

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

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

 و از بدون برق بودن آنها اطمينان حاصل  آزمايشکمتر است قبل از شروع کار دقيقاً آن را
  .و آنها را اتصال کوتاه کند

مسئول ايمني افرادي است که براي بازديد ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانت: ي
اسامي ثبت شده در جدول (دهد  حيط کار خود را ميو يا بازرسي به آنها مجوز ورود به م
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و در شرايطي که قادر به تأمين ايمني آنها نباشد بايد از دادن مجوز )  پيوست»ب«
  .به آنها خودداري کندورود 

بخواهد به هر دليلي براي ) مجري انجام کار(نامه  در صورتي که دارنده ضمانت: ک
ابتدا کار را تعطيل و افراد را از محيط کار دور کند مدتي کوتاه محيط کار را ترک کند بايد 

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

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

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

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

در صورتي كه مجري انجام كار بنا به داليلي نتواند جهت انجام کار حضور يابد، : م
ي انجام كار  به نام جانشين مجرنامه ضمانت بايد  نسبت به صدور )اپراتور(كننده  صادر

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

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

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

  .مورد نظر اطالع کامل داشته باشد
فه دارد در بررسي موارد مندرج در وظي) مجري انجام کار (نامه ضمانتدارنده : ظ
  .دهد، شرکت نمايد  ميانجامکننده   که صادرنامه ضمانت

  نامه مقررات ابطال فرم ضمانت
  ) مجري انجام کار(نامه  وظایف دارنده ضمانت

بايد بالفاصله پس از پايان کار ) مجري انجام کار(نامه  دارنده ضمانتـ  57ماده
  :نامه اقدام کند س نسبت به لغو فرم ضمانتاقدامات زير را انجام دهد و سپ

  .آوري و از محيط کار خارج کند لوازم و ابزار کار مربوط به خود را جمع: الف
با رعايت  محيط کار را تميز و هرگونه لوازم و وسايل مازاد را از محيط کار: ب

  .مالحظات زيست محيطي خارج کند
 کار دور کند و به آنان تذکر بدهد کليه کارکنان تحت سرپرستي خود را از محيط: ج

گونه  نامه را دارد و از اين لحظه هيچ اي ايمن قرار گيرند، زيرا قصد لغو ضمانت که در فاصله
  .دار تلقي شوند و خطوط بايد برقها  تضميني وجود ندارد و دستگاه

نامه ثبت شده اطالع دهد   پيوست ضمانت»ب« به افرادي که نام آنان در جدول :د
نامه را دارد و آنان بايد از محيط کار دور شوند و اسامي آنان از جدول  قصد لغو ضمانتکه 
  .نامه خارج شود  پيوست ضمانت»ب«

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

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

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

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

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

  ) اپراتور(نامه  وظایف صادرکننده ضمانت
بايد پس ازاعالم پايان کار توسط دارنده ) اپراتور(نامه   صادرکننده ضمانتـ 58ماده

  :موارد زير را اجرا نمايد) کارjمجري انجام (نامه  ضمانت
بازرسي دقيق از محيط کار به منظور حصول اطمينان از برداشته شدن اتصال : الف

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

برداري  شرايط راجهت بهره آوري نموده و جمع را لوازم محصوركردن محيط كار: ب
  .آماده نمايد
نامه براي حصول اطمينان از اينکه کليه   پيوست ضمانت»ب«بررسي جدول : ج

  .ارج شده و آن را امضا کرده باشندافرادي که نامشان در آن ثبت شده از جدول خ

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

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

نامه ديگري ثبت  نامه، نام ضمانت  فرم ضمانت»الف«در صورتي که در جدول : و
نامه را با  در فرم ضمانت» ...مورد قبول واقع شد بوسيله «نشده باشد، صادرکننده قسمت 
  .ذکر ساعت و تاريخ امضاء کند

» برداري مالحظات بهره« توجه به مطالب درج شده در نامه، با صادركننده فرم ضمانت: ز
نامه درآن ثبت کرده است، ضمن هماهنگي با اپراتورديسپاچينگ  نسخه دوم که دارنده ضمانت

هاي عملياتي كه در فرم برگشت ترتيب اجراي عمليات  اعالم پايان كار، با اجراي كامل برنامه و
  .برداري اقدام نمايد ط براي بهرهثبت شده است جهت آماده سازي دستگاه و يا خ

برداري شوند، صادرکننده، رديف  وقتي که دستگاه و يا خطوط آماده بهره: ح
خانوادگي و ساعت و تاريخ  را با ذکر نام و نام» وسيلهه برداري شد ب دستگاه آماده بهره«

  .امضا کند
هاي  نامه ت صادر شده، نام ضماننامه ضمانت  فرم »الف«در صورتي که در جدول : ط

قبول «نامه مجاز به تكميل رديف  صادر شده ديگري ثبت شده باشد، صادرکننده ضمانت
لغو « بايد رديف فرم نبوده و در نتيجه انجام عمليات مجاز نيست، بلکه فقط دارنده» شد

  .را با ذکر ساعت و تاريخ امضاء کند» ...شد به وسيله
 آن را همراه با فرم »نامه باطل شده ضمانتفرم «صادرکننده بايد پس از تکميل : ي

صورتي که  در  و.ترتيب اجراي عمليات صادر شده و کليه مدارک پيوست بايگاني کند
پرونده حوادث واحد  نامه مربوطه براي هميشه در اي رخداده باشد، فرم ضمانت حادثه

  .ايمني شركت بايگاني شود
ها  هاي ايمني و يا ضامن  قفلصادرکننده بايد پس از اجراي کامل عمليات، کليد: ك

  .را در محل اوليه خود قرار دهد
در صورتي که محل انجام کار، دور از دسترس باشد و صادرکننده به علت بعد : ل

تواند به مطالب ثبت شده به وسيله دارنده  مسافت قادر به بازرسي آن نباشد، مي
مانند انجام کار روي خطوط «ند نامه اقدام ک نامه استناد و نسبت به لغو فرم ضمانت ضمانت

  .»هاي دور در مسافت
  نامه هاي ضمانت مقررات عمومی فرم

 منوط به قبول شرايط آن از جانب نامه ضمانتهاي  صدور فرمـ  59ماده
  . است)مجري انجام کار  (نامه ضمانت کننده  درخواست
 اعتبارند و در نامه از زمان  صدور تا قبل از ابطال داراي هاي ضمانت فرم  ـ60 ماده

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

روي  هيچ کس، به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي مجاز به انجام عمليات برـ  61ماده
  .تواند تغييراتي در آنها به وجود آورد ننده نيست و نميک انرژي نقاط تضمين جداسازي و بدون 

هاي مشخص شده در فرم درخواست انجام   شامل بخش۶۱ و ۶۰مواد : تبصره
  .باشد  نمي آزمايشعمليات تحت اجازه كار و

و بر » کار مجاز«نامه فقط براي کار کامالً مشخصي به نام  هاي ضمانت فرمـ  62ماده
دستگاه يا خطي که انجام کار بر روي آن مجاز شده «ي به نام روي دستگاه و يا خط معين

 که نوع و نحوه» آزمايش مجاز« براي  آزمايشمعتبر است و نيز در مورد اجازه کار و» است
نامه غير از آنچه که   دقيقاً در آن ثبت شده است داراي اعتبار بوده و دارنده ضمانتآزمايش

  .کار ديگري نيستدر فرم ثبت شده است، مجاز به انجام 
هاي صادر شده در نقاط مختلف يك ايستگاه كه هيچ گونه  نامه ضمانتـ  63ماده

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

هاي مختلف چند  و يا خطوط براي گروه) Bay(اي مختلف در يك بي دستگاه يا مداره
هاي مربوط به  هاي صادره از نظر تامين حفاظت نامه ضمانت صادر شود، بايد نامه ضمانت

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

هاي صادر شده داراي نقاط تضمين جداسازي  نامه ضمانتدر صورتي كه ـ  64ماده
، ساعت و تاريخ نامه ضمانتمشتركي باشند، صادركننده بايد شماره كننده  و بدون انرژي

  . ثبت نمايد»الف«صدور فرم و نام دارنده آن را در جدول 
خصي، ، کارت حفاظت شنامه ضمانتفرم (فقط يک فرم مجوز کار   ـ65ماده

) Bay (در يک زمان و بر روي يک دستگاه يا بي) درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمين
  .توان صادر کرد يا خط مي
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نامه ايستگاه صادر شده باشد، فرم اجازه   چنانچه فرم اجازه کار يا تضمين ـ66ماده
اين انرژي کردن با  ي که داراي نقطه مشترک از نظر جداسازي و بدون  آزمايشکار و

ي که نقاط  آزمايشگونه توان صادر نمود که هيچ ها باشد را فقط در صورتي مي نامه ضمانت
  .مشترک را تحت تأثير قرار بدهد، درخواست نشده باشد

نامه فقط ايمني افرادي را که تحت سرپرستي دارنده آن  هاي ضمانت فرمـ  67ماده
نامه براي   پيوست  ضمانت»ب«ل کنند و همچنين افرادي را که نام آنها در جدو کار مي

  .کند ميانجام بازرسي و يا بازديد ثبت شده است، تضمين 
 در نامه ضمانت هايي که فرم   ورود افراد براي بازديد يا بازرسي از محل ـ68ماده

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

 را روي »ب«نامه، صادرکننده بايد برگه جدول  پس از صدور فرم ضمانتـ  69ماده
کنندگان در آن  اي که نزد خود دارد پيوست کند تا اسامي بازديدکنندگان و بازرسي نسخه

  .ثبت شود
مه به عللي نتواند در محيط کار حاضر نا  در صورتي که دارنده ضمانتـ70ماده

نامه خود  شود، بايد ابتدا کار را تعطيل و لوازم کار را از محيط خارج و به لغو ضمانت
  .اقدام کند
شدگي، و  شدگي، اصالح خوردگي، پاک نامه بايد بدون قلم هاي ضمانت  فرمـ71ماده

  .گرفتگي تهيه شود الک
  .مجاز نيست» ايضاً«مه استفاده از نا هاي ضمانت براي تکميل فرم ـ72ماده
موارد ذيل را به کارکنان  نامه بايد قبل از شروع به کار،  دارنده ضمانتـ73ماده

  :تحت سرپرستي خود اطالع دهد
  .شرح دستگاهي که کار بر روي آن مجاز شده است: الف
  .نوع کار مجازي که بايد انجام شود: ب
  .حدود محيط کار ايمن را مشخص نمايد: ج
  .نقاط تضمين شده را تشريح نمايد: د
  .هاي موقت نصب شده را مشخص نمايد موقعيت قرار گرفتن اتصال زمين: ه

 نسبت به هرگونه خطري که متوجه ساير افراد شود، نامه ضمانتدارنده  ـ74ماده
  .خطر انجام دهد مسئوليت دارد و بايد کار را در شرايطي ايمن و بي

اي که  ند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطهخواه  افرادي که ميـ75ماده
  :نامه روي آن صادر شده است، شوند، بايد موارد زير را اجرا نمايند ضمانت

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

  .ضاء کنندنامه را ام  پيوست فرم ضمانت»ب«جدول : ب
، بايد  آزمايشدر صورت صدور فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و: ج
  . را امضا کنند آزمايش فرم درخواست»ب«جدول 
بعد از اينکه بازديد و يا بازرسي پايان پذيرفت، بازديدکننده بايد نزد صادرکننده : د

  . امضاء کند را که گواهي بر خروج از محيط کار است،»ب«مراجعه و جدول 
نامه صادرشده، بايد نسخه دوم    مجري انجام كار براي ابطال فرم ضمانتـ76ماده

  .را که نزد صادرکننده است، امضاء نمايد
نامه کامل نشود  فرم ضمانت» ساعت و تاريخ ابطال«در صورتي که رديف  ـ77ماده

  .صادرکننده مجاز به ابطال فرم صادر شده نيست
 براي حفاظت محيط کار الزم باشد از محل ديگري نيز فرم در صورتي که ـ78ماده

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

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

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

  کاربرد کارت عملیات ممنوع
نامه  هاي ضمانت رمبايد براي هر کدام از ف) اپراتور(ده ـ صادرکننـ79ماده

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

  .نامه صادر شده ثبت شود ضمانت
  فرم ترتیب اجراي عملیات

  :دباش  مي مقررات فرم ترتيب اجراي عمليات به شرح زيرـ 80ماده

 توسط اپراتور نامه ضمانتفرم ترتيب اجراي عمليات بايد همزمان با صدور فرم :  الف
  .تكميل و ضميمه گردد

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

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

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

  .انجام كار صورت پذيرد
  فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین

جام كار و رعايت موارد ايمني توسط افراد تحت مسئوليت حسن انـ  81ماده
طورکامل ه سرپرستي مجري انجام کار و توجيه ايشان در رابطه با مخاطرات محيط كار ب

  .باشد  ميبه عهده مجري انجام كار
 انجام كاربدون تضمين شامل موارد زير کاربرد فرم درخواست و مجوزـ  82ماده

  : باشد مي
  ـهيزات و مدارات برق دار از قبيل مدارات كنترليروي تج انجام كار بر: الف
گيري  نمونه)  هات الين( خطوط، خط گرم ات الكتريكي، بازديد صعودي تأسيسحفاظتي،

  .و نظاير آنهاها  روغن ترانس
روي مدارات و تجهيزاتي كه امكان ايجاد شرايط تضمين كامل  انجام كار بر: ب

سكسيونرهاي (ار روي تجهيزات سرخط روي آنها وجود ندارد، از قبيل انجام ك
ايستگاه مبدا و ايستگاه مقابل مرتبط با ) سرخط و ارت، ترانس ولتاژ و نظاير آنها

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

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

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

  .تجهيزاتي كه بدون برق ماندن آنها ممكن نباشدروي مدارات و  انجام كار بر: د
 هاي برقدار شامل كارهاي ساختماني، جهت انجام كارهاي عمومي در محيط: ه
  ات مكانيكي و نظاير آنها تأسيس
برداري و  تعيين بازه زماني جهت درخواست انجام كار با هماهنگي مسئوالن بهره: و

  .باشد  ميديسپاچينگ مربوطه
تواند عالوه بر تكميل فرم درخواست هماهنگي بدون تضمين،   ميكارمجري انجام : ز

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

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

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

ت و ارزيابي شرايط محيط كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي خطراـ  83ماده
  مناسب را به منظور حذف مخاطرات احتماليكار كارگاه اقدام نموده و اقدامات كنترلي

  .به عمل آورد
و کليه اشخاص مرتبط با اجراي ) اعم از صاحب کار، پيمانکار(کارفرما ـ  84ماده

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

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

شوراي عالي ۲۴/۸/۱۳۹۵جمهوري اسالمي ايران درجلسه مورخ  قانون كار ۹۱ و ۸۶
به تصويب وزير تعاون،كار و رفاه  ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تاريخ در ين وحفاظت فني تدو
  .اجتماعي رسيد
  نامه ايمني در عمليات  انتقال نيروي برق مصوب نامه  جايگزين  آيين  اين آيين

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

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 C.B.F : circuit breaker failure ـ1
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  رویوزارت ن
 .............................................. ياشرکت برق منطقه

 

  
  
 

  

  .دید را وصل نکنیکننده قطع شد، تا قبل از تماس با دارنده کارت و ابطال آن، کل         اگر قطع
  ..............................................................................................................................................................................................پست

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

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

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

 .................................................................................. عنوان ..........................................................................ننده کبيتصو

  ...................................................................... عنوان ...............................................................له يکارت نصب شد به وس
  ............................................... امضاء ....................................................................خ ي تار...............................ساعت نصب 

  ..................................................................................ساعت .... ..................................................له يکارت لغو شد به وس
  .................................................................... امضاء.............................................................................................خ يتار

  .......................................................... عنوان ..........................................له يوسکارت برداشته شد به
  ....................................... امضاء.....................................خ ي تار........................ساعت برداشت کارت 

 

  بخش ضمائم
 وها  هاي ضميمه بايد متناسب با شرکت و کارتها  عناوين مورد استفاده در کليه فرم

  .ساير موسساتي که داراي پست و خطوط انتقال داخلي هستند، تغيير يابد
  

  مائمفهرست ض
ـ شرايط نصب ـ نحوه تکميل ـمشخصات: ـ کارت احتياط۱ضميمه شماره    نحوه ابطال 
 نحوه تکميل ـ  ـمشخصات:  صدور کارت احتياطتأييديهـ فرم ۲ضميمه شماره

  نحوه لغو
   نحوه ابطال ـ نحوه تکميل ـمشخصات:  کارت حفاظت شخصيـ۳ضميمه شماره
 نحوه  ـمشخصات: حفاظت شخصيهاي   صدور کارتتأييديهفرم ـ ۴ضميمه شماره

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

  مثال کاربرد
   نحوه تكميل ـمشخصات: نامه  فرم درخواست صدور ضمانت ـ۶ضميمه شماره
   نحوه تکميل و لغو ـمشخصات:  فرم اجازه کارـ۷ضميمه شماره
   نحوه تکميل و لغو ـمشخصات:  آزمايشفرم اجازه کار و ـ ۸ضميمه شماره
 ـ مشخصات:  آزمايشفرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار وـ ۹ضميمه شماره
  نحوه تکميل و لغو

   نحوه تکميل و لغو ـمشخصات:  ايستگاهنامه تضمين فرم ـ۱۰ضميمه شماره
  نحوه تکميل  ـ مشخصات: نامه انتضمپيوست » ب« فرم جدول ـ۱۱ضميمه شماره
  ـمشخصات:  فرم درخواست و مجوز انجام كار بدون تضمينـ۱۲ضميمه شماره
  نحوه تکميل و لغو

  تکميل فرم ـ مشخصات ـ  فرم ترتيب اجراي عملياتـ۱۳ضميمه شماره
   نحوه تکميل ـمشخصات: عمليات ممنوعهاي   كارتـ۱۴ضميمه شماره
  ه کار کارت اجازـ۱/۱۴ضميمه شماره
   آزمايشکارت اجازه کار وـ ۲/۱۴ضميمه شماره
   ايستگاهنامه تضمين کارت ـ۳/۱۴ضميمه شماره
  کارت اخطارـ ۱۵ضميمه شماره

   
   نحوه تکمیل ـمشخصات: کارت احتیاطـ 1 ضمیمه شماره

   نحوه ابطال ـ شرایط نصب ـ
v مشخصات:  

  :ت زيرکارتي است به رنگ سفيد جدول بندي شده طبق نمونه و به مشخصا
 متر دور  ميلي۵ مقوايي است و از باال منگنه شده است و حاشيه آن به عرض  ـالف

  .دور به رنگ قرمز طراحي شده است ات
   سانتي متر۱۰ و عرض آن ۲۰ طول کارت  ـب
   حروف با رنگ مشکي و قرمز نوشته شود ـج
v نحوه تکمیل:  

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

ارت احتياط  نام پست و شماره كارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور كـ۱
  . ثبت نمايد»شماره كارت« و »پست«را به ترتيب در رديف 

شود در  نام و شماره کليد و يا دستگاهي را که کارت احتياط روي آن نصب ميـ ۲
  .ثبت نمايد» ا دستگاهنام کليد و ي«رديف 
محل « محل و نوع کاري که مجري انجام کار تقاضاي  انجام آن را دارد در رديف ـ۳

  . ثبت کند» کار و نوع کار
دارنده كارت با «را در رديف ) مجري انجام کار(خانوادگي دارنده كارت   نام و نامـ۴

  .ثبت و امضاء نمايد» ذكر شركت محل خدمت
» کننده تصويب«را در رديف ) ديسپاچينگ(کننده  گي تصويب نام و نام خانواد ـ۵
   .ثبت کند
کند در  ميکه کارت احتياط را نصب ) اپراتور( نام و نام خانوادگي صادرکننده  ـ۶
  .ثبت و امضا نمايد» ... کارت نصب شد به وسيله«رديف 
  . ساعت و تاريخ نصب را در رديف مربوطه ثبت و امضاء نمايدـ۷
هاي تکميل شده را در نقاط مربوطه نصب کند و  بايد کارت) اپراتور(ه  صادرکنند ـ۸

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

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

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

 کارت برداشته شد«خانوادگي خود را در رديف  نام و نام) اپراتور (ـ صادرکننده۲
  .با ذكر عنوان، ثبت و امضا کند» به وسيله
، ساعت و تاريخ برداشتن کارت را در رديف مربوطه ثبت و )اپراتور( صادرکننده ـ۳

  .امضاء کند
  

 
 

 
 

 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

v هاي دستگاه خط کننده شرایط نصب کارت احتیاط بر روي نقاط کنترل  
با ابزار ) A(فرض کنيد که گروه خط گرم مشغول انجام تعميرات خط برقدار 

اي خط بدون برق شود،  اگر بر اثر حادثه. استاندارد خط گرم و متناسب با ولتاژ هستند
دار شدن مجدد خط  برق. بايد نسبت به برق دار کردن خط اقدام کند) اپراتور(صادرکننده 
دار شدن مجدد آن،  د گروه در حال کار خطرناک است و براي جلوگيري از برقبراي افرا

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

  )۱(شکل شماره 

  یاطکارت احت
 کلید را وصل نکنید
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 احتياط بايد بر  احداث شده باشد، کارت) ۱(صورتي که شبکه مطابق شکل   درـ۱
  :شود شده نصب  روي نقاط مشخص

شود و   قرار داده ميOFF روي حالت Bبريکر ) رکلوزر(کليد اتصال مجدد : الف
  .شود روي آن کارت احتياط نصب مي

  .شود  کارت احتياط نصب ميBروي دسته کنترل بريکر : ب
قرار دارد ) OPEN( در حالتي که در وضعيت باز E روي دسته کنترل سکسيونر: ج

  .شود کارت احتياط نصب مي
تي که شبکه به صورت يک و نيم کليدي احداث شده باشد، اگر کار  در صورـ۲

  : صورت بگيرد، کارت احتياط بايد روي نقاط مشخص شده زير نصب شودAبرروي خط 
 قرار داده OFF روي حالت D و Cهاي  بريکر) رکلوزر(کليدهاي اتصال مجدد : الف

  .شود شود و روي هر کدام از آنها کارت احتياط نصب مي مي
شود تا در صورت   کارت احتياط نصب ميD و Cهاي   روي دسته کنترل بريکر:ب

  .شود قطع شدن با نصب کارت بر روي آنها تا زمان موافقت دارنده کارت کليد وصل نمي
  باشد کارت احتياط بايد روي نقاط معين شده B در صورتي که کار بر روي مدار ـ۳

  :زير نصب شود
 قرار داده OFF روي حالت D و Eهاي  بريکر) کلوزرر(کليدهاي اتصال مجدد : الف

  .شود شوند و روي هر کدام از آنها کارت احتياط نصب مي مي
شود تا در صورت   کارت احتياط نصب ميE،Dهاي  روي دسته کنترل بريکر: ب

 قطع شدن به علت وجود کارت احتياط تا زمان موافقت دارنده کارت احتياط، اقدام
  .به وصل آنها نشود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )۲(شکل شماره 
  

   مشخصات:  صدور کارت احتیاطتأییدیه فرم ـ2ضمیمه شماره
   نحوه لغو ـ نحوه تکمیلـ

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

   کاغذي است ـالف
  . استA4 طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـب
  .شته شود حروف با رنگ مشکي نو ـج
v  نحوه تکمیل:  
 کارت احتياط طبق تأييديهبايد جهت تکميل و صدور  فرم ) اپراتور(صادرکننده : ه

  :روش ذيل اقدام نمايد
نام «نام پست و شماره کارت احتياط اختصاص داده شده را به ترتيب در رديف ـ ۱ 
  . ثبت نمايد»شماره کارت احتياط« و »پست

و يا کليد، شرح عمليات انجام شده را در هر کننده   نام و شماره دستگاه کنترلـ۲
  .هاي نصب کارت احتياط در جدول فرم ثبت نمايد رديف به تعداد محل

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

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

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

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

مجري انجام (، عنوان، ساعت، تاريخ را پس از  اعالم اتمام کار توسط دارنده کارت )کار
   . يا اپراتور ديسپاچينگ را ثبت و امضاء نمايد)کار

ذکر نام   کارت احتياط باتأييديه پس از لغو فرم »مورد قبول واقع شد«رديف   درـ۲
  .و نام خانوادگي صادرکننده، عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد

   
  

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

  
   صدور کارت احتیاطتأییدیهفرم 

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

    

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

      

      

      

      

      

      

  ................. امضاء  .............تاريخ ..............ساعت ................... عنوان................................. صادركننده 
   .................امضاء ............. تاريخ ............. ساعت ................... نوانع ................ مورد قبول واقع شد
  ..... ..........امضاء ............. تاريخ ............. ساعت .................... عنوان ...................... لغو شد به وسيله

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

 کند، در صورتي که نتواند با دارنده کارت احتياط ارتباط برقرار) اپراتور(صادرکننده : تذكر
از زمان بدون برق شدن خط يا » يک ساعت«مجاز خواهد بود بعد از گذشت مدت 

 ، کارت احتياط دارنده را لغو و نسبت)ديسپاچينگ(دستگاه، با هماهنگي مرکز کنترل 
  .دار نمودن دستگاه و يا خط اقدام کند به برق

  
   نحوه ابطال ـ نحوه تکمیل ـمشخصات:  کارت حفاظت شخصیـ3ضمیمه شماره
v  مشخصات:  

  : به مشخصات زيربندي شده جدول کارتي است قرمز رنگ،
  .شود  مي مقوايي است و از باال منگنه ـالف
   سانتيمتر ۱۰و عرض آن  ۲۰ طول کارت  ـب
  . حروف بارنگ مشکي نوشته شود ـج
v  نحوه تکمیل:  

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

ه از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت شخصي را  شماره کارت اختصاص داده شدـ۱
  .در قسمت مربوطه ثبت نمايد

نام و شماره «کننده را در رديف   نام و شماره دستگاه مجزاکننده يا بدون انرژيـ۲
  .ثبت نمايد» يا بدون انرژي کنندهکننده  دستگاه مجزا

است در رديف  محل کار و نام شماره دستگاه يا مداري را که کار بر روي آن مجاز ـ۳
  .ثبت نمايد» نام شماره دستگاه و يا مداري که کار بر روي آن مجاز است«

شرح کاري که بايد انجام «مجاز است انجام شود را در رديف  شرح کاري که ـ۴
  .ثبت نمايد» شود

 در رديف )مجري انجام کار( مدت زمان تقريبي کار را طبق نظر دارنده کارت  ـ۵
  .ثبت نمايد» رمدت تقريبي انجام کا«

با ذکر سمت، در رديف ) مجري انجام کار(خانوادگي دارنده کارت را   نام و نام ـ۶
   .ثبت و امضاء نمايد» دارنده کارت«

با » کننده تصويب« را در رديف )ديسپاچينگ( کننده تصويبخانوادگي   نام و نامـ۷
  .ذکر سمت ثبت نمايد
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هاي ايمني در حضور  صب قفل يا ضامناز عمليات مربوط به جداسازي، با ن  بعد ـ۸
با ) صادرکننده(خانوادگي  نام و نام» کارت نصب شد بوسيله«مجري انجام کار، و در رديف 
 سازي را  و مجري انجام کار نيز انجام عمليات ايمنکند  ميذکر سمت را ثبت و امضاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مشخصات :هاي حفاظت شخصی  صدورکارتتأییدیه فرم ـ4ضمیمه شماره        
   نحوه لغو نمونه کاربرد ـل نحوه تکمیـ

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

  . کاغذي است ـالف
  . استA4 طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـب
  . حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـج
v  نحوه تکمیل:  
  .طه ثبت نمايد شماره کارت حفاظت شخصي اختصاص داده شده را در قسمت مربوـ۱
جدا سازي يا بدون (  نام و شماره دستگاه و يا کليد،شرح عمليات انجام شدهـ۲

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

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

  .و امضاء نمايد
مجري انجام ( با ذکر نام و نام خانوادگي دارنده کارت »دريافت کننده«  در رديف ـ۵

  .، عنوان، ساعت و تاريخ ثبت و امضاء نمايد)کار
v  نحوه لغو:  
ارت حفاظت شخصي را که نزد  صدور کتأييديهنسخه اول فرم ) اپراتور(صادرکننده : الف

لغو شد بوسيله با ذکر نام و نام خانوادگي مجري «مجري انجام کار است از وي اخذ و رديف 
  . را ثبت و مجري انجام کار نسبت به امضاء آن اقدام کند»انجام کار، عنوان، ساعت و تاريخ

ام و نام  با ذکر ن»قبول شد بوسيله «پس از لغو، رديف) اپراتور(کننده  صادر: ب
  .خانوادگي، عنوان، ساعت و تاريخ را ثبت و نسبت به امضاء آن اقدام کند

   
  

 :شماره :                                                                                                                            کد 

  وزارت نیرو

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

   صدور کارت هاي حفاظت شخصیتأییدیهفرم 
  

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

 شرح عملیات انجام شده

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   .....................امضاء ............................ ريختا ............................ ساعت .......................... عنوان ............................ صادرکننده

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

   .....................امضاء ........................... اريخت ............................. ساعت ......................... عنوان ...................... لغو شد بوسيله

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

    : شماره : کد 
  وزارت نیرو

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

  کارت حفاظت شخصی
  
 

  

 ...........................................................::کننده  انرژي دونو یا ب مجزاکننده دستگاه و شماره نام

.......................................................................................................................................................  
  ...............................................................:مجاز است  آن کار روي انجام که و یا مداري دستگاه و شماره نام

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

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

  ................................. امضاء ............................... عنوان ...........................................دارنده کارت
  ................................. امضاء ............................... عنوان .........................................تصویب کننده

  .........................................................................................)صادر کننده(کارت نصب شد به وسیله 
  .................................ارنده کارت امضاء د............................ امضاء ......................................عنوان

  .......................................................... ساعت نصب .....................................................تاریخ نصب
  ................................. امضاء .................................................) دارنده کارت(کارت لغو شد بوسیله 

  ................................. ساعت لغو ....................................................................................تاریخ لغو
  ................................. امضاء..........................................)صادرکننده( وسیله شدبه برداشته کارت
  ................................. ساعت............................................... تاریخ .....................................عنوان

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

 دستگاه را بکار نیندازید
  افراد مشغول کارند
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v  نمونه کاربرد:  
  :مثال

هاي اطراف ترانسفورماتور، اتصالي وجود دارد و   چنانچه در مدار برق پنکه ـ)۱(
بي داده شود تا اعضاي تيم تعميراتي تصميم دارند که از آن رفع نقص کنند، بايد ترتي

پنکه از منبع انرژي جدا شود و محيط کار تا پايان کار براي مجري انجام کار، ايمن باقي 
  .شود استفاده مي» حفاظت شخصي« براي رسيدن به اين منظور از کارت .بماند

هاي تعميراتي تصميم دارند موتور پمپ روغن ترانسفورماتور را تعمير و يا   گروه ـ)۲(
 براي از سرويس خارج کردن موتور پمپ و ايجاد محيط ايمن براي انجام .بازرسي کنند

  :گيرد کار، عمليات جداسازي به شرح زير صورت مي
حفاظت «کننده موتور پمپ قطع و کليد آن قفل، و روي آن کارت   برق تغذيه ـالف
 اين يک نقطه تضمين الکتريکي است که جزء عمليات جداسازي .شود نصب مي» شخصي
   .آيد ساب ميبه ح

 موتور پمپ داراي دو شير روغن است که يکي ورودي و ديگري خروجي  ـب
 هر دو بسته و قفل ايمني روي هر دو نصب و روي هر کدام از آنها کارت .باشد مي
 اين دو نقطه تضمين، مکانيکي است که جزء عمليات .شود نصب مي» حفاظت شخصي«

  .شود جداسازي محسوب مي
کنند و در حالت  اراي يک شير تخليه روغن است که آن را باز مي موتور پمپ د ـج

 اين نيز يک نقطه .شود نصب مي» حفاظت شخصي«آن کارت باز قفل ايمني نصب و روي 
  .شود  ميتضمين مکانيکي است که جزو عمليات جداسازي

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )۳(شکل شماره 
   

   وه تکمیل نح ـمشخصات:  ـ کارت حفاظت دستگاه5ضمیمه شماره 
   نحوه لغو ـ مثال کاربردـ

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

  : زيرمشخصات
  .شود  ميمقوايي است و از باال منگنه ـ الف
  . سانتيمتر۱۰وعرض آن ۲۰ طول کارت  ـب
  . حروف بارنگ مشکي نوشته شود ـج
v  نحوه تکمیل:  

  :ن کارت جهت صدور توسط اپراتور به شرح زيرمي باشدنحوه تکميل اي
 شماره کارت اختصاص داده شده از دفتر ثبت و صدور کارت حفاظت دستگاه را ـ۱

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

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

  .ثبت و امضا نمايد
و عنوان، ) اپراتور(خانوادگي  با ذکر نام و نام» کارت نصب شد بوسيله« در رديف  ـ۵

  .ساعت و تاريخ را ثبت و امضاء نمايد
ه وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري که استحکام الزم  کارت حفاظت دستگاه را ب ـ۶

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

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

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

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

  . با ذکر عنوان ثبت نمايد» به درخواست
  .ثبت و امضاء نمايد» ساعت و تاريخ«ريخ لغو کارت را در محل ساعت و تا: ب
با ذکر نام و نام خانوادگي، عنوان، » کارت برداشته شد بوسيله«اپراتور در رديف : ج

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

  .ه ثبت نمايدحفاظتي دستگا
  .کارت برداشته شده را بايگاني نمايد: ح
   
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

v  مثال کاربرد:  
   حفظ دستگاه و تجهیزات از آسیب دیدن بیشترـ1

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

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

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

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

   .سالمت تجهيزات خواهد بود تأييد انجام كار، به منزله

   : شماره :  کد 

  وزارت نیرو
  ..............................................اي منطقهشرکت برق 

  
  

  
  

 .......................................................... شماره دستگاه ......................................................دستگاه 

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

  .............................................................................................................................................: علت

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

  .......................................................... عنوان ....................................................درخواست کننده 

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

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

  .......................................................... امضاء.......................................................................عنوان 

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

  ................................. تاریخ............... ساعت .....................................درخواست کننده لغو کارت 

  .......................................................... امضاء.......................................................................عنوان 

  ..........................................................................................................وسیله شد به ارت برداشتهک

  .......................................................... امضاء.......................................................................عنوان 

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

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

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

 کارت حفاظت دستگاه
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  شتن سرویس برق پایدار نگه داـ2
 کننده د قطعـط کليـت نيروگاه توسـول  کيلو۲۳۰، باس )۴(کل ـق شـطب

Bus Sectionalizing در ۴ و ۳، ۲، ۱شود که ژنراتورهاي   به دو قسمت تقسيم مي 
 در چنين .گيرد  در قسمت ديگر باس قرار مي۸ و ۷، ۶، ۵يک قسمت و ژنراتورهاي 

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

 را بدون توجه ۲، دژنکتور خطوط پست نيروگاه به پست شماره ۲مستقر در پست شماره 
هد شد که دو قسمت از باسبار به تابلو سنکرونايز با باسبار ايستگاه پارالل کند، باعث خوا

بدون عمل سنکرونايز پارالل شوند که خود باعث ايجاد حادثه و در نتيجه احتمال قطع 
  .برق سراسري خواهد شد

براي جلوگيري از عمليات اشتباه و آگاهي اپراتورها، روي دسته کنترل بريکرهاي 
شود تا اپراتور  ، کارت حفاظت دستگاه  نصب ۲ و پست شماره ۱خطوط در پست شماره 

  .قبل از عمليات، ابتدا به مطالب مندرج در کارت توجه کند
هاي رينگ سراسري براي ممانعت از عمليات اشتباه و بستن بريکرها بدون  در شبکه

عمل سنکرونايزينگ، روي دسته کنترل بريکرهاي خطوط رينگ، کارت حفاظت دستگاه 
ريکرها اقدام کنند، ابتدا به مطالب مندرج  زماني که اپراتورها براي بستن ب.شود نصب مي

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

هاي رينگ سراسري به منظور جلوگيري از عمليات اشتباه، هنگام بستن  در شبکه
اموشي سراسري برق شود، روي دسته بريکرهاي خطوط رينگ که ممکن است باعث خ

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

  .بستن آنها توجه کند
   حفظ دستگاهها و تجهیزات از صدمه دیدن ـ3

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

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

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

  .شود تا قبل از اقدام به عمليات مندرج در کارت توجه شود حفاظت دستگاه نصب مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
    

  )۴(شکل شماره 
   

  مشخصات ـ نحوه تکمیل: نامه  ـ فرم درخواست صدور ضمانت6ره ضمیمه شما
v مشخصات:  

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

  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v نحوه تکمیل:  

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

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

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

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

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

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

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

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

  .ثبت نمايد»  کاري که بايد انجام داده شود
ـ در صورت نياز به صدور فرم اجازه کار و۸  هايي  آزمايشل، الزم است شرح کام آزمايش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

توسط اپراتور امضاء »  نهايي خروج دستگاه ياخط ازمدارکننده يبتصو«رديف ـ ۱۷
  .گردد  مينامه اقدام شده و نسبت به تکميل مدارک و صدور فرم ضمانت
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 و  آزمايشاجازه كار، اجازه كار و( درخواستي نامه ضمانتبعد از صدور فرم ـ ۱۸
 تاريخ و، ... شمارهنامه ضمانتبراساس اين درخواست « نسبت به تكميل رديف )نامه تضمين
  .اقدام نمايد» صادر گرديد.. .ساعت

 مواردي پيش بيني شود، الزم است آنها نامه ضمانت در صورتي که براي صدور ـ۱۹
  .ثبت کند» مالحظات«را در رديف 

   
  وزارت نیرو

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

  
  نامه فرم درخواست صدور ضمانت

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

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

  ..................................)با ذکر محل و كد آنها(شود  دستگاهها و يا خطوطي که کار بر روي آنها انجام داده مي
......................................................................................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................شرح کاري که بايد انجام داده شود
.........................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................شود جام داده مي آزمايشاتي که انشرح کامل
.........................................................................................................................................................................................................  

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

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

  .......................................... ساعت ..................................................... روز .................................................. کارخاتمهتاريخ 
  ....................................................تاريخ........................................... ساعت.......................................امضاءدرخواست کننده

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

  ............................. جمع مدت قطع.......................... زمان موردنياز قطع و وصل .............................ارمدت انجام ک
  ............................................................................. خروج دستگاه و يا خط از مدارکننده نام و نام خانوادگي تصويب

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

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

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

  مشخصات ـ نحوه تکمیل و لغو: ـ فرم اجازه کار7ضمیمه شماره
v مشخصات :  

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است به رنگ آبي، جدول
  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است ـ الف
  . استA4اغذ طول و عرض فرم به اندازه ک ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v نحوه تکمیل و لغو:  
  . نوشته شودنامه ضمانت نام و نام خانوادگي دارنده »دارنده اجازه کار«ـ در رديف ۱
  .شود نامه در آن صادر مي  نام ايستگاهي كه ضمانت»ايستگاه صادر كننده«ـ در قسمت ۲
 شماره كارت عمليات ممنوع اختصاص »شماره كارت عمليات ممنوع«در قسمت ـ ۳

 اختصاص نامه ضمانتفقط يک شماره به هر ) ۱۲۰: به عنوان مثال  (.داده شده ثبت گردد
  .گردد نصب شود  مييابد و در محل نقاط تضمين که قفل

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

  . نقاط تضمين نبايستي در اين قسمت يادداشت گردد.گردد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. CT : Current Transformer: ان ي جرفورماتورترانس  

 هايي  نام دستگاه»دستگاهها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز شده«ـ  در رديف ۵
شده، مجري  تأييد)فرم شکالتي( مربوطه، نامه ضمانتکه با توجه به درخواست صدور 
حل و کد مربوطه در اين قسمت کار انجام دهد با ذکر مها  انجام کار مجاز شده که روي آن

   )طبق نقشه تک خطي ديسپاچينگي ايستگاه( .ذکر گردد
 با توجه به درخواست صدور »شرح کار مجازي که بايدانجام شود«در رديف  ـ ۶
  .گردد  ميقرار گرفته، در اين قسمت ثبت تأييد ، شرح کار مجاز موردنامه ضمانت
 توجه به شرح کار مورد درخواست  با»نقاط تضمين شده«در رديف مربوط به ـ ۷

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

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

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

 كارت عمليات ممنوع کننده، هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل) تك خطي
  .باشد  ميمربوطه نصب

 و »بررسي شد بوسيله«  و »تهيه شد بوسيله «:مربوط بههاي  در قسمت ـ ۸
  . نام و نام خانوادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شود»مين شد بوسيلهتض«

  :جدول الفـ 9
 مربوطه نامه ضمانتباتوجه به  »كننده نام ايستگاه صادر«ربوط به در قسمت مـ 

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

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

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

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

  . مربوطه ذكر گرددنامه ضمانت
هاي  نامه ضمانت ساعت و تاريخ صدور »ساعت و تاريخ صدور«در قسمت مربوط به ـ 

  :رددگ  مينوشته در جدول الف، به فرمت ذيل يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۰۸:۰۰به عنوان مثال (سال / ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه ـ 

هاي  نامه ضمانت ساعت و تاريخ ابطال »ساعت و تاريخ ابطال« ـ در قست مربوط به 
  :كند  مينوشته در جدول الف را به فرمت زير يادداشت

  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۱۶:۰۰به عنوان مثال (سال / ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه ـ 
هاي   زمان وصل و قطع اتصال زمين»اتصال زمين« ـ در قسمت مربوط به 

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

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

هاي موقتي كه بمنظور بدون انرژي كردن در محل نقاط  بايستي تعداد و محل نصب ارت
  .گيرد نيز تذكر داده شود  ميتضمين جداسازي مورد استفاده قرار

ارنده  توسط د»شود  ميهاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«ـ در رديف ۱۱
  .گردد  مي  باذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاءنامه ضمانت

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

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

  .تكميل گردد
 با نامه ضمانت توسط دارنده »عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله«ـ رديف ۱۳

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

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

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

  .گردد  ميامضاء و ساعت، تاريخ ثبت

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

  .نامه راباذکرنام و نام خانوادگي و ساعت و تاريخ امضاء کند در فرم ضمانت» ....شد بوسيله
 موارد مورد نياز مثل ذكر داليل عدم »برداري مالحظات بهره«در رديف مربوطه ـ ۱۸
  .يادداشت شود.. .برداري و امكان بهره
 زمان بسته شدن آخرين »برداري شد دستگاه آماده بهره «در رديفکننده  صادرـ ۱۹

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

   
  وزارت نیرو

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

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

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

  ............................................................................. آنهاکر محل و کدهايي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با ذ دستگاه
....................................................................................................................................................................................................................  

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  ط تضمين شدهنقا

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

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

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

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

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانت-جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهده ضمانتنام دارن

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    
        

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

  ......................................امضاء........................چه تعداد.............................شود ؟ هاي اتصال زمين موقت نصب مي آيا کابل
  .............................. امضاء...............؟باشد يط انجام كار ميمرتبط با مح  LVDC و LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد

  ..............................تاريخ......................ساعت......................... امضاء  ..................... وسيلهعمليات فوق موردقبول واقع شد به
  ............................ تاريخ.............................ساعت.................................. امضاء.................................................صادر شد به وسيله
  .كننده است مراجعه شود اي كه نزد صادر نامه به نسخه براي لغو ضمانت

  نامه نسخه اول مربوط به دارنده ضمانت
  

  )نسخه اول(

  زارت نیروو
  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  
  فرم اجازه کار

  ..............................شماره کارت عمليات ممنوع................................. ايستگاه صادرکننده........................دارنده اجازه کار
  : آنهاشوند با ذکر محل و کد  اجازه کار از مدار خارج ميهايي که تحت اين دستگاه

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

  ............................................................................. آنهاا مجاز شده است با ذکر محل و کدهايي که انجام کار روي آنه دستگاه
....................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
 .......................شده به وسيله تضمين.............................. بررسي شده به وسيله....................................يلهتهيه شده به وس

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانت-جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    

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

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

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

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

  ............................ تاريخ.............................ساعت.................................. امضاء..................................................... شد به وسيلهلغو
  ......................... تاريخ..........................ساعت................................ امضاء........................................... وسيله شد بهموردقبول واقع

  ..........................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره
  ........................ تاريخ....................ساعت.............................. امضاء................................... وسيله شد بهبرداري دستگاه آماده بهره

  نامه دركننده ضمانتنسخه دوم مربوط به صا
  )دومنسخه (
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  وزارت نیرو
  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  
  فرم اجازه کار

  ................................................................................................................................................................................:نقاط تضمين شده
....................................................................................................................................................................................................................  
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    ........................................................................................................................................................................:تضمين شده به وسيله
  پشت صفحه

  
  مشخصات ـ نحوه تکمیل و لغو:  آزمایش ـ فرم اجازه کار و8ره ضمیمه شما

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

  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .نوشته شودحروف با رنگ مشکي  ـ ج
v نحوه تکمیل و لغو:  
 نامه ضمانت نام ونام خانوادگي دارنده » آزمايشدارنده اجازه کار و«ـ در قسمت ۱

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

ت ممنوع اختصاص  شماره كارت عمليا»شماره كارت عمليات ممنوع«در قسمت ـ ۳
 اختصاص نامه ضمانتفقط يک شماره به هر ) ۲۰۰: به عنوان مثال  (.داده شده ثبت گردد

  .يابد و در محل نقاط تضمين که قفل ميگردد نصب شود
  آزمايشدستگاههايي که  تحت اين اجازه کار و«در رديف   آزمايشـ در فرم اجازه کار و۴

  )نقطه تضمين(که ما بين سکسيونرهاي ايي ه  نام دستگاه».شوند  مياز سرويس خارج
، ترانس CT ها، دژنكتورها،سكسيونر(ها  آن کد بايستي با ذکرمحل و  ميقرار دارند

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

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

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

 »...ات مجازي آزمايشو ...شرح کار مجاز«هاي   در قسمت آزمايشر فرم اجازه کار و ـ د۶
 ات آزمايشنام شرح کار مجاز و همچنين نامه تأييدشده، با توجه به درخواست صدور ضمانت

  .گردد  ميقرار گرفته در اين قسمت تکميل تأييد مجاز مورد
 شرح کار مورد درخواست  با توجه به»نقاط تضمين شده«در رديف مربوط به ـ ۷

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

 و ۴هاي  با رعايت مادهكننده  جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي
   . ذكر گردد۷ و ۶ و ۵

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

 كارت عمليات ممنوع کننده، هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل) تك خطي
  .باشد  ميمربوطه نصب

  و»بررسي شد بوسيله« و »تهيه شد بوسيله« :مربوط بههاي  در قسمت ـ ۸
  . نام و نام خانوادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شود»سيلهتضمين شد بو«

  :جدول الفـ 9
 مربوطه نامه ضمانت باتوجه به »كننده نام ايستگاه صادر«ـ در قسمت مربوط به 

   .ذكر گرددكننده  باالترين سطح ولتاژ به عالوه نام ايستگاه صادر
اجازه كار، اجازه (ه  مربوطنامه ضمانت نوع »نامه ضمانتنوع «ـ در قسمت مربوط به 

  . ذکر گردد)  ايستگاهينامه تضمين،  آزمايشكار و
 نامه ضمانت شماره ثبت شده مربوط به »نامه ضمانتشماره «ـ در قسمت مربوط به 

  : مربوطه به فرمت زير نوشته شود
  .سال ذكر گردد/ كد ديسپاچينگي ايستگاه /  صادر شده درسال نامه ضمانتشماره 

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

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

 هاي نامه ساعت و تاريخ صدور ضمانت »ساعت و تاريخ صدور« ـ در قسمت مربوط به 
  .گردد  مينوشته در جدول الف، به فرمت ذيل يادداشت

  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۰۸:۰۰به عنوان مثال (سال / ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه ـ 
هاي  نامه ضمانت ساعت و تاريخ ابطال »ساعت و تاريخ ابطال«در قست مربوط به  ـ 

  .كند  ميدداشتنوشته در جدول الف را به فرمت زير يا
  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۱۶:۰۰به عنوان مثال (سال / ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه ـ 

هاي مربوط   زمان وصل و قطع اتصال زمين»اتصال زمين« ـ در قسمت مربوط به 
   ۰۸:۳۰گردد، به طور مثال   ميساعت، يادداشت:  بدون انرژي كردن بصورت دقيقهبه

نصب شده شامل کننده  هاي بدون انرژي اين قسمت شامل كليه اتصال زمين ـ 
  .باشد  ميهاي دائم و موقت اتصال زمين
 عالوه بر هشدارها و »نامه ضمانتتذكر به دارنده «ـ در قسمت مربوط به ۱۰

 درخصوص مسائل ايمني محيط كار نامه ضمانتاطالعاتي كه الزم است در اختيار دارنده 
موقتي كه بمنظور بدون انرژي كردن در هاي  قرار گيرد بايستي تعداد و محل نصب ارت

  .گيرد نيز تذكر داده شود  ميمحل نقاط تضمين جداسازي مورد استفاده قرار
 توسط دارنده »شود  ميهاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«در رديف ـ ۱۱
  .گردد  مي  با ذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاءنامه ضمانت

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

 مرتبط با محيط LVDC و LVACاجرايي داخل ايستگاه، وصل بودن كليدهاي تغذيه 
  .ل گرددباشد با ذكر كلمه بلي يا خير تكمي كار كه مورد نياز مجري انجام كار مي

 با نامه ضمانت توسط دارنده »عمليات فوق مورد قبول واقع شد بوسيله«رديف ـ ۱۳
   .گردد  ميذكر نام و نام خانوادگي، امضاء، ساعت و تاريخ ثبت

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

 نامه  توسط دارنده ضمانت»اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل«ـ رديف ۱۵
  .گردد  ميبا ذكر كلمه بلي يا خير، تعداد، تکميل و امضاء

  :شماره
 :تاريخ

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 25صفحه     WWW.RRK.IR                         4/2/1396       روزنامه رسمی                 WWW.DASTOUR.IR                      21006شماره

 نامه با ذكر نام و نام خانوادگي،  توسط دارنده فرم ضمانت»لغو شد بوسيله«ـ رديف ۱۶
   .گردد  ميامضاء و ساعت، تاريخ ثبت

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

  .نامه را با ذکر نام و نام خانوادگي و ساعت و تاريخ امضاء کند در فرم ضمانت» ....شد بوسيله
 موارد مورد نياز مثل ذكر داليل عدم »برداري مالحظات بهره« در رديف مربوطهـ ۱۸
  .يادداشت شود.. .برداري و امكان بهره
 زمان بسته شدن آخرين »برداري شد دستگاه آماده بهره «در رديفکننده  صادرـ ۱۹

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

  
  وزارت نیرو

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

  .........................وعشماره کارت عمليات ممن................................ايستگاه صادرکننده ........................ آزمايش ودارنده اجازه کار
  : آنهاشوند با ذکر محل و کد  از مدار خارج مي و آزمايشهايي که تحت اين اجازه کار دستگاه

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

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

  .شود  و شرح آزمايشاتي كه انجام ميشرح کار مجازي که بايد انجام شود
....................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرمهنا ضمانتـ جدول الف
            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت
            نامهشماره ضمانت
            نامهنام دارنده ضمانت

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

  عقط  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    
  

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

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

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

  .اي كه نزد صادركننده است مراجعه شود نامه به نسخه تبراي لغو ضمان
  نامه نسخه اول مربوط به دارنده ضمانت

  )اولنسخه (

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

  
   و آزمایشفرم اجازه کار

  .........................شماره کارت عمليات ممنوع................................صادرکنندهايستگاه  ........................ آزمايش ودارنده اجازه کار
  : آنهاشوند با ذکر محل و کد  از مدار خارج مي و آزمايشهايي که تحت اين اجازه کار دستگاه

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

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

....................................................................................................................................................................................................................  
  .شود  و شرح آزمايشاتي كه انجام ميشرح کار مجازي که بايد انجام شود

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

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

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

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

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

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانتـ جدول الف

            نندهنام ایستگاه صادرک

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    

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

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

  .............................. امضاء...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDC و LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد
  ..............................تاريخ......................ساعت......................... امضاء  ..................... وسيلهعمليات فوق موردقبول واقع شد به

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

  ............................ تاريخ.............................ساعت.................................. امضاء..................................................... شد به وسيلهلغو
  ......................... تاريخ..........................ساعت................................ امضاء........................................... وسيله شد بهموردقبول واقع

  ..........................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره
  ........................ تاريخ....................ساعت.............................. امضاء................................... وسيله شد بهبرداري دستگاه آماده بهره

  نامه نسخه دوم مربوط به صادركننده ضمانت
  )دومنسخه (

  :شماره
 :تاريخ

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

  
   و آزمایشفرم اجازه کار

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

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

  پشت صفحه
  

ـ فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار 9ضمیمه شماره   
  مشخصات ـ نحوه تکمیل و لغو: وآزمایش
v مشخصات :  

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است به رنگ زرد روشن، جدول
  .استفرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي  ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v نحوه تکمیل و لغو :  
 » آزمايشدارنده اجازه كار و«در رديف ) مجري انجام کار(نام و نام خانوادگي ـ ۱
  .گردد  ميثبت

  »ششماره اجازه كار و آزماي«  صادرشده در رديف  آزمايششماره اجازه كار وـ ۲
  .ثبت گردد
 تاريخ صدور اجازه كار و« صادرشده در رديف  آزمايشتاريخ صدور اجازه كار وـ ۳
  . ثبت گردد»آزمايش
 و يا برگشت شرايط  آزمايشـ انجام عملياتي كه جهت فراهم نمودن شرايط براي اجراي۴

  .رددگ  ثبت مي» آزمايشخطاب به صادركننده اجازه كار و«به حالت تضمين شده، در رديف 
اتي كه در فرم درخواست  آزمايش و چگونگي انجام آن براساس آزمايششرح ـ ۵
منظور از «درخواست شده و مورد تائيد قرار گرفته است در رديف نامه،  ضمانتصدور 

  .گردد  مي ثبت»انجام عمليات فوق
مجري (  آزمايش  توسط دارنده اجازه كار و آزمايشامضاي دارنده اجازه كار و ـ ۶

  . با ذکر ساعت و تاريخ تكميل گردد)ام کارانج
  . گردد  توسط اپراتور و ثبت ساعت و تاريخ انجام مي»امضاء صادركننده«ـ امضاي رديف ۷

 و  آزمايشنام و نام خانوادگي و امضاء سرپرستان و بازديدکنندگاني که از فرايند ـ ۸
نام و نام «هاي  تهاي جدول در قسم اند، در ستون برگشت به حالت تضمين مطلع شده

  .گردد  مي ثبت» آزمايش و  امضاء اتمام آزمايشخانوادگي، امضاء شروع
 نام و ») آزمايشدارنده اجازه کار و(لغو شد بوسيله «در نسخه دوم فرم در رديف ـ ۹

  .گردد  مينام خانوادگي مجري انجام کار با ذکر ساعت و تاريخ ثبت و امضاء
 با »مورد قبول واقع شد بوسيله«در رديف ) اپراتور(نده ـ نام و نام خانوادگي صادرکن۱۰

  .گردد  ميذکر ساعت و تاريخ  ثبت و امضاء
   

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

   آزمایشفرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و
      

  .............................................................................................:دارنده اجازه کار وآزمايش
  ...........................................................................................:شماره اجازه کار وآزمايش

  ...............................................................................:تاريخ صدور اجازه کار وآزمايش
  .......................):شرح عمليات(کننده اجازه کار وآزمايش  خطاب به صادر

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

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

  .................................................):شرح آزمايش( انجام عمليات فوق منظور از
..................................................................................................................................................  

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

  ............................................................................:امضاء دارنده اجازه کار وآزمايش
  ............................................................................: تاريخ.......................................:ساعت

  . شدعمليات ذکر شده در باال انجام: کننده انجام عمليات به درخواست
  ............................................................................................................:امضاء صادر کننده

  ..................................................................:تاريخ صدور..........................:ساعت صدور
  

  نسخه اول
  

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

   آزمایشفرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و
  

  
  .............................................................................................:ارنده اجازه کار وآزمايشد

  ...........................................................................................:شماره اجازه کار وآزمايش
  ...............................................................................:آزمايشتاريخ صدور اجازه کار و

  .......................):شرح عمليات(کننده اجازه کار وآزمايش  خطاب به صادر
..................................................................................................................................................  

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

..................................................................................................................................................  
  .................................................):شرح آزمايش(ات فوق  انجام عمليمنظور از

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

..................................................................................................................................................  
  ............................................................................:مضاء دارنده اجازه کار وآزمايشا

  ............................................................................: تاريخ.......................................:ساعت
  . شدعمليات ذکر شده در باال انجام: م عملياتکننده انجا به درخواست

  ............................................................................................................:امضاء صادر کننده
    ..................................................................:تاريخ صدور..........................:ساعت صدور

  ................................ تاريخ.........................ساعت..................................... امضاء.................................) آزمايشدارنده اجازه کار و(لغو شد به وسيله 
  ................................اريخ ت.........................ساعت..................................... امضاء..................................................)اپراتور(مورد قبول واقع شد به وسيله 

    ............................................................................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره
  نسخه دوم

  که از فرایندی سرپرستان و بازدیدکنندگانیجدول اسام
  . و برگشت به حالت تضمین مطلع شده اندآزمایش

 نام و
  یخانوادگ نام

 امضاء شروع
  آزمایش

 امضاء اتمام
  آزمایش

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  که از فرایندی سرپرستان و بازدیدکنندگانیجدول اسام
  . و برگشت به حالت تضمین مطلع شده اندآزمایش
 نام و

  یخانوادگ نام
 امضاء شروع
  آزمایش

 امضاء اتمام
  آزمایش
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  مشخصات ـ نحوه تکمیل و لغو: نامه ایستگاه ـ فرم تضمین10ضمیمه شماره 
v مشخصات:  

  :ي شده طبق نمونه و به مشخصات زيربند فرمي است به رنگ سفيد، جدول
  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v نحوه تکمیل و لغو:  
  . نوشته شودنامه ضمانت نام دارنده » ايستگاهنامه تضميندارنده «در قسمت ـ ۱
نامه در آن  تـگاهي كه ضمانـ نام ايست»دهـكنن ادرـتگاه صـايس«ت ــ در قسم۲

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

 اختصاص نامه ضمانتفقط يک شماره به هر ) ۵۰:به عنوان مثال(. داده شده ثبت گردد
  .گردد نصب شود  ميقفليابد و در محل نقاط تضمين که 

ها و يا خطوطي که تحت اين  دستگاه«نامه ايستگاه در رديف  ـ در فرم تضمين۴
 از سكسيونرهاي  نقاط »شوند با ذکر محل و کد آنها نامه از مدارخارج مي تضمين
 كتور،ـها، دژنرـيونـبايستي نام خط، سكس يـم...) به سمت خط يا(عد ـه بـين بـتضم

۱ CVT ،LAضمناً نقاط تضمين در . ر آنها با ذکر محل و کد آنها  نوشته شود و نظاي
  .اين رديف ثبت نشود

دستگاهها و يا خطوطي که انجام کار « ايستگاه در رديف نامه تضميندر فرم  ـ ۵
كه مجري انجام كار هايي   خط يا دستگاه»روي آنها مجازشده است با ذکر محل و کد آنها

 مجاز  به انجام كار بر روي آنها شده، با ذكر كد هنام ضمانتطبق درخواست صدور 
  . نوشته شود)طبق نقشه تك خطي(ديسپاچينگي 

 ايستگاه جهت کار روي خطوط و يا پست مقابل فقط نامه تضميندرصورت صدور  ـ 
  .شماره خط مذكور با ذكر كد ديسپاچينگي نوشته شود

ستي عالوه بر شماره باي  مي»انجام شود شرح کارمجازي که بايد« ـ در رديف ۶
خط مذكور، كار مورد درخواست مجري انجام کار بر روي تجهيزات كه مورد تائيد 

 در فرم درخواست صدور »شرح كاري بايد انجام شود«طبق رديف (قرار گرفته 
  .نيز قيد گردد) نامه ضمانت

طبق (نامه جهت پست مقابل، صرفاً شماره خط  مينـ ـ در صورت صدور تض
به عنوان . (نوشته شود) نگي درج شده در نقشه تك خطي ايستگاهكد ديسپاچي

  )۶۰۸KL: مثال
 با توجه به شرح کار مورد درخواست »نقاط تضمين شده«ـ در رديف مربوط به ۷

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

 و ۴هاي  با رعايت مادهكننده  جمله مربوط به نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژي
  . ذكر گردد۷ و ۶ و ۵

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

 كارت عمليات ممنوع ،کننده هر سه فاز باز، مكانيزم قفل و روي دسته عمل) تك خطي
  .باشد  ميمربوطه نصب

با توجه به شرح کار مورد درخواست مجري انجام کار،  اولين سکسيونر جداکننده  ـ 
که مجري مجاز به کار بر روي آنها شده، به عنوان هايي  بعد از دستگاهکننده  و بدون انرژي

  . نقطه تضمين جداسازي و بدون انرژي در نظر گرفته شود
  و»بررسي شد بوسيله« و »تهيه شد بوسيله«: هاي مربوط به  قسمت ـ در۸

  . نام و نام خانوادگي  اپراتور ايستگاه نوشته شود»تضمين شد بوسيله«
  :ـ جدول الف9

 مربوطه نامه ضمانتبا توجه به : »كننده نام ايستگاه صادر«در قسمت مربوط به  ـ 
   .ذكر گرددكننده  باالترين سطح ولتاژ به عالوه نام ايستگاه صادر

اجازه كار، اجازه ( مربوطه نامه ضمانتنوع  :»نامه ضمانتنوع «در قسمت مربوط به  ـ 
  . ذکر گردد)  ايستگاهينامه تضمين،  آزمايشكار و

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CVT: Capacitor Voltage Transformer: يازنترانس ولتاژ خ  

 نامه ضمانت، شماره ثبت شده مربوط به »نامه ضمانتشماره «در قسمت مربوط به  ـ 
  : مربوطه به فرمت زير نوشته شود

  .سال ذكر گردد/ كد ديسپاچينگي ايستگاه /  صادر شده درسال نامه ضمانت شماره 
  )۰۳/۴۰۴۵/۹۳به عنوان مثال  (

 نامه نام خانوادگي دارنده ضمانت نام و ،»نامه نام دارنده ضمانت« ـ در قسمت مربوط به 
  .مربوطه ذكر گردد

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

 هاي نامه ، ساعت و تاريخ صدور ضمانت»ساعت و تاريخ صدور« ـ در قسمت مربوط به 
  .گردد  مي فرمت ذيل يادداشتنوشته در جدول الف، به

  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۰۸:۰۰به عنوان مثال (سال / ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه
 هاي نامه ضمانت، ساعت و تاريخ ابطال »ساعت و تاريخ ابطال«ت مربوط به مدر قس ـ 

  .كند  مينوشته در جدول الف را به فرمت زير يادداشت
  )۰۳/۱۱/۹۴ ـ ۱۶:۰۰ل به عنوان مثا(سال/ ماه / روز  ـ ساعت: دقيقه

هاي مربوط به   زمان وصل و قطع اتصال زمين»اتصال زمين«در قسمت مربوط به  ـ 
  بدون انرژي كردن بصورت         

  .۰۸:۳۰گردد، به طور مثال   ميساعت، يادداشت: دقيقه
نصب شده شامل کننده  هاي بدون انرژي اين قسمت شامل كليه اتصال زمينـ 

  .باشد  ميم و موقتهاي دائ اتصال زمين
، عالوه بر هشدارها و »نامه ضمانتتذكر به دارنده «در قسمت  مربوط به ـ ۱۰

 در خصوص مسائل ايمني محيط كار نامه ضمانتاطالعاتي كه الزم است در اختيار دارنده  
هاي موقتي كه به منظور بدون انرژي كردن در  قرار گيرد، بايستي تعداد و محل نصب ارت

  .گيرد نيز تذكر داده شود  ميضمين جداسازي مورد استفاده قرارمحل نقاط ت
 توسط دارنده »شود  ميهاي اتصال زمين موقت نصب آيا كابل«در رديف ـ ۱۱
  .گردد  مي  با ذكر كلمه بلي يا خير، تكميل و امضاءنامه ضمانت

   مرتبط با محيط LVDC   وLVACآيا نياز به وصل كليدهاي«ـ در رديف ۱۲
 جهت كار نامه ضمانت در شرايط صدور نامه ضمانت توسط دارنده »باشد  ميرانجام كا

 مرتبط LVDC و LVACهاي اجرايي داخل ايستگاه، وصل بودن كليدهاي تغذيه  گروه
  .باشد با ذكر كلمه بلي يا خير تكميل گردد  ميبا محيط كار كه مورد نياز مجري انجام كار

 با نامه ضمانت توسط دارنده » شد بوسيلهعمليات فوق مورد قبول واقع«رديف ـ ۱۳
   .گردد  ميذكر نام و نام خانوادگي، امضاء، ساعت و تاريخ ثبت

گردد نام و نام   مي ايستگاهي جهت پست مقابل صادرنامه تضمينهنگامي كه  ـ 
  .گردد  ميخانوادگي مجري انجام کار ثبت و از طرف وي امضاء

 با ذکر نامه ضمانتفرم كننده  تور تضمين توسط اپرا»صادر شد بوسيله«رديف ـ ۱۴
  .گردد  مينام و نام خانوادگي امضاء شده  و ساعت و تاريخ ثبت

با نامه   توسط دارنده ضمانت»اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده آيا كابل«ـ رديف ۱۵
  گردد   ميذكر كلمه بلي يا خير و تعداد تکميل و امضاء

تگاه جهت پست مقابل صادر گردد اين رديف توسط  ايسنامه تضمينهنگامي كه  ـ 
  .گردد  ميثبت و از طرف  مجري انجام کار  امضاءكننده  اپراتور تضمين

، نامه با ذكر نام و نام خانوادگي  توسط دارنده فرم ضمانت»لغو شد بوسيله«ـ رديف ۱۶
   .گردد  ميامضاء و ساعت، تاريخ ثبت
 ت پست مقابل صادر گردد، نام و نام خانوادگينامه ايستگاهي جه ـ  هنگامي كه تضمين

  .گردد  ميمجري انجام کار با ذكر ساعت و تاريخ ثبت و از طرف وي امضاء
 الف در صورتي که در جدول »مورد قبول واقع شد بوسيله«ـ رديف مربوط به ۱۷

مورد «نامه ديگري ثبت نشده باشد، صادرکننده قسمت  نامه نام ضمانت فرم ضمانت
نامه را با ذکر نام و نام خانوادگي و ساعت و  در فرم ضمانت» ....قع شد بوسيلهقبول وا

  .تاريخ امضاء کند
 موارد مورد نياز مثل ذكر داليل عدم »برداري مالحظات بهره«در رديف مربوطه ـ ۱۸
  .يادداشت شود... برداري و امكان بهره
مان بسته شدن آخرين  ز»برداري شد دستگاه آماده بهره«در رديف کننده  صادرـ ۱۹

شود، در قسمت مربوط   ميرا که با انجام آن دستگاه آماده برقداري» بي«سکسيونر مدار يا 
  . و تاريخ  ثبت و امضا نمايد»ساعت«به 
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  وزارت نیرو
  ..............................................اي شرکت برق منطقه

  
  نامه ایستگاه فرم تضمین

  
  ................................شماره کارت عمليات ممنوع...........................ايستگاه صادرکننده............................... ايستگاهنامه دارنده تضمين

  :شوند با ذکر محل و کد آنها نامه از مدار خارج مي ها و يا خطوطي که تحت اين تضمين دستگاه
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  : شده است با ذکر محل و کد آنهاها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز دستگاه

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  ...............................تضمين شده به وسيله...............................................بررسي شده به وسيله...................................به وسيلهتهيه شده 

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانتـ جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهضمانتنوع 

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    

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

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

  .............................. امضاء...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDC و LVACهاي  يا نياز به وصل كليدآ
  ..............................تاريخ......................ساعت......................... امضاء  ..................... وسيلهعمليات فوق موردقبول واقع شد به

  ............................ تاريخ.............................ساعت.................................. امضاء.................................................صادر شد به وسيله
  .اي كه نزد صادركننده است مراجعه شود نامه به نسخه براي لغو ضمانت

  نامه ه اول مربوط به دارنده ضمانتنسخ
  

  )اولنسخه (

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

  
  نامه ایستگاه فرم تضمین

  
  ................................ عمليات ممنوعشماره کارت...........................ايستگاه صادرکننده...............................نامه ايستگاه دارنده تضمين

  :شوند با ذکر محل و کد آنها نامه از مدار خارج مي ها و يا خطوطي که تحت اين تضمين دستگاه
.......................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  :ها و يا خطوطي که انجام کار روي آنها مجاز شده است با ذکر محل و کد آنها دستگاه

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

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

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

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

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

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

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

  ) به پشت صفحه توجه شود(
  

  هاي صادر شده دیگرنامه ضمانتـ جدول الف

            نام ایستگاه صادرکننده

            نامهنوع ضمانت

            نامهشماره ضمانت

            نامهنام دارنده ضمانت

            نامه نام صادرکننده ضمانت

            ساعت و تاریخ صدور

            ساعت و تاریخ ابطال

  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل  قطع  وصل
  ساعت اتصال زمین

                    

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

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

  .............................. امضاء...............؟باشد مرتبط با محيط انجام كار مي  LVDC و LVACهاي  آيا نياز به وصل كليد
  ..............................تاريخ......................ساعت......................... امضاء  ..................... وسيلهعمليات فوق موردقبول واقع شد به

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

  ............................ تاريخ.............................ساعت.................................. امضاء.....................................................يله شد به وسلغو
  ......................... تاريخ..........................ساعت................................ امضاء........................................... وسيله شد بهموردقبول واقع

  ..........................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره
  ........................ تاريخ....................ساعت.............................. امضاء................................... وسيله شد بهبرداري دستگاه آماده بهره

  نامه نسخه دوم مربوط به صادركننده ضمانت
  )دومنسخه (

  :شماره
 :تاريخ

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

  
  تضمین نامه ایستگاهفرم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ........................................................................................................................................................................:ه به وسيلهتضمين شد
  
  فرمپشت 

  
ـ نحوه تکمی: نامه پیوست ضمانت» ب«ـ فرم جدول 11ضمیمه شماره    لمشخصات 

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

  .فرم در يک نسخه ازکاغذ معمولي تهيه شده است ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
v نحوه تکمیل:  
 »نامه انتنام و نام خانوادگي دارنده ضم«در رديف ) مجري انجام کار(ـ نام و نام خانوادگي ۱
  .گردد  ميثبت

  .گردد  مي ثبت» صادر شدهنامه ضمانتنوع « صادر شده در رديف نامه ضمانتنوع ـ ۲
  . ثبت گردد»نامه صادر شده شماره ضمانت«نامه صادرشده در رديف  ـ شماره ضمانت۳
  . ثبت گردد»نامه تاريخ صدور ضمانت«نامه صادرشده در رديف  ـ تاريخ صدور ضمانت۴
، نام و نام نامه ضمانتو ساعت ورود به محوطه ايمن کار تحت پوشش تاريخ  ـ ۵

 هاي بازديدکنندگان و سرپرستان و همچنين خروج از محوطه ايمن در ستون خانوادگي و امضاء
  .گردد  مي ثبتمربوطه
کننده  در ستون مربوطه پس از امضاي بازديد) اپراتور( ـ امضاء صادرکننده ۶
  .گردد ثبت مي

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

  
  نامه ـ مخصوص سرپرستان و بازدیدکنندگان فرم جدول ب ـ پیوست ضمانت

  
  ..........................................................................................................................................: نامه نام و نام خانوادگي دارنده ضمانت

  ................................................................................................................................................................: صادر شدهنامه نوع ضمانت
  ...........................................................................................................................................................:ر شده صادنامه شماره ضمانت

  ......................................................................................................................................................................:نامه تاريخ صدور ضمانت
  

ورود به محوطه ایمن کار تحت پوشش 
  خروج ازمحوطه ایمن  ضمانت نامه

  تاریخ

نام ونام 
خانوادگی 

بازدیدکننده و 
امضاء   ساعت  یا سرپرست

  بازدیدکننده

امضاء 
صادرکننده 
  هضمانت نام

امضاء   ساعت
  بازدیدکننده

امضاء 
  صادرکننده
  ضمانت نامه

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  
مشخصات ـ : ـ فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین12ضمیمه شماره 

  نحوه تکمیل و لغو
v مشخصات:  

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است به رنگ سفيد، جدول
  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
  .حروف با رنگ مشکي نوشته شود ـ ج
v نحوه تکمیل و لغو:  
  :گردد کننده، به شرح ذيل تکميل مي درخواست توسط »درخواست انجام کار«ـ قسمت ۱

  .شود  ميتوسط مجري انجام کار تکميلها  در شرايط اضطراري اين قسمت ـ 
 نام ايستگاهي که فرم مذکور در آن صادر »نام ايستگاه«در رديف مربوط به ) الف

  . نوشته شودشود، مي
دمت در رديف  با ذکر عنوان و محل خکننده، نام و نام خانوادگي درخواست) ب

  . ثبت شودکننده   توسط درخواست»کننده نام و نام خانوادگي درخواست«مربوط به 
نام و نام خانوادگي مجري انجام کار، با ذکر عنوان و محل خدمت در رديف ) ج

  . ثبت شودکننده   توسط درخواست»نام و نام خانوادگي مجري انجام کار«مربوط به 
شود   ولتاژ، کد آن و محلي که کار روي آن انجام مينام دستگاه، خطوط، با ذکر) د

ثبت کند تا » شود آن انجام مي دستگاه و يا خطوطي که کار روي«طور وضوح در رديف  به
  .گونه ابهامي وجود نداشته باشد هيچ

شرح کاري  «شود با ذکر دقيق محل کار در رديف شرح کامل کاري که انجام مي)  ه
  .ثبت شود» که بايد انجام داده شود

 نياز به بي برق شدن«تيک مربوط به رديف  کننده، با توجه به تشخيص درخواست) و
  .شود  مي توسط وي زده»تجهيزات
 و يا خطوطي که با توجه به شرح کار مجري انجام کار از مدار خارجها  نام دستگاه) ز

  .ذکر گرددکننده  شوند،در اين قسمت توسط درخواست مي
  .شود ها و خطوط، کاري توسط مجري انجام کار انجام نمي اين دستگاه بر روي ـ  الزاماً

 توسط »زمان شروع کار«زمان شروع کار با ذکر روز، تاريخ و ساعت در رديف ) ح
  .ذکر گرددکننده  درخواست

  :شماره
 :تاريخ
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 توسط »زمان خاتمه کار«زمان خاتمه کار با ذکر روز، تاريخ و ساعت در رديف ) ط
  .گردد  ميذکرکننده  درخواست
  .گردد کننده امضاء مي  توسط درخواست»کننده امضاء درخواست«رديف مربوط به ) ي
  :گردد  مي موارد به صورت زير تکميل»تائيد انجام کار«در قسمت ـ ۲

 توسط مسئول »ارسال به ديسپاچينگ نياز نيست«تيک گزينه مربوط به ) الف
  .برداري زده شود بهره

 توسط »نگرديد/ ت انجام کار موافقت گرديدبا در خواس «تيک گزينه مربوط به) ب
 و برداري نام خانوادگي خود، امضاء و موارد مورد نياز بهره مسئول ايستگاه تعيين و با ذکر نام و

  . ثبت گردد»توضيحات«ايمني در قسمت 
 توسط »نگرديد/ با درخواست انجام کار موافقت گرديد«تيک گزينه مربوط به ) ج

 ين، و با ذکر نام و نام خانوادگي خود امضاء و زمان تصويب شدهکارشناس ديسپاچينگ تعي
با ذکر ] ساعت :دقيقه[هاي شروع کار و پايان کار به صورت  جهت اجراي کار را در قسمت

  .نمايد  ميتاريخ و توضيحات مورد نظر ثبت
  در شرايط اضطراري اين قسمت را اپراتور ايستگاه پس از هماهنگي با مسئولين:تذکر

  .نمايد  ميوطه تکميل و از طرف آنها  امضاء مرب
  :شود  مي موارد ذيل انجام»مجوز انجام کار«درقسمت ـ ۳

  .شرايط انجام کار به مجري انجام کار تذکر داده شده است) الف
 اين قسمت، موارد مورد نياز به مجري انجام کار تذکر »توضيحات«در محل ) ب

  .شود  ميداده
 کيلو ولت خارج شدن بريکر و ساير ۲۰هاي  وي سرکابل در شرايط کار بر ر:تذکر

  .شرايط ديگر در اين قسمت ذکر گردد
 ثبت »مجري انجام کار «نام خانوادگي خود را در قسمت مجري انجام کار، نام و) ج
  .کند  ميو امضاء
  .کند  ثبت و امضاء مي»اپراتور«نام خانوادگي خود را در قسمت  اپراتور ايستگاه، نام و) د
زمان اجراي «تاريخ در قسمت مربوط به  زمان اجراي مجوز بصورت ساعت و) ه
  .گردد  مي توسط اپراتور ثبت»مجوز

  .نمايد  مجري انجام کار تاريخ و ساعت لغو مجوز را ثبت و امضاء مي»لغو شد«ـ در قسمت ۴
  
  

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

  
  فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین

  درخواست انجام کار
  ..........................................................:نام ايستگاه

  ...............................................:متمحل خد..........................................:عنوان......................................:و نام خانوادگي درخواست کنندهنام 
  ................................................:محل خدمت.........................................:عنوان........................................: نام خانوادگي مجري انجام کارنام و

  .................................................:محل خدمت........................................:عنوان.....................:مجري انجام کارنوادگي جانشين نام و نام خا
  .....................................................................................................................................:شود  کار روي آن انجام داده ميدستگاه و يا محلي که

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................................:شرح کاري که بايد انجام شود

.......................................................................................................................................................................................................................................................  
  باشد  نمي        باشد  مي  : نياز به بي برق شدن تجهيزات

  .............................................................................................................................................:شوند ها و يا خطوطي كه از مدار خارج مي دستگاه
  ...........................................:ساعت....../...............   :......../..تاريخ...............................................................روز: روع کارزمان ش

  امضاء درخواست کننده  : ساعت...../......../...............   :...تاريخ..............................................................روز: زمان خاتمه کار
  تائيد انجام کار

با درخواست انجام كار موافقت گرديد      امضاء      :برداري  بهرهكننده  نام و نام خانوادگي تصويب      نگرديد   
  ...............................................................................................................................................................................................................................: توضيحات

 امضاء                          .نياز به ارسال به ديسپاچينگ نيست   
 قت گرديدبا درخواست انجام كار مواف   كننده ديسپاچينگ نام و نام خانوادگي تصويب     نگرديد:  

  ......     ......../......../............. : ....... پايان كار    .........     ......../......../.............  : ........شروع كار:   زمان تصويب شده جهت اجراي كار
  .................................................................................................................................................................................................................................:توضيحات

  مجوز انجام كار
  :شرايط  انجام كار

كند و مسئوليت حسن انجام کار و رعايت  ت کاملي جهت ايمن شدن محيط كار ايجاد نمي ـ اين مجوز ضمان
موارد ايمني توسط افراد تحت سرپرستي و توجيه ايشان در رابطه با مخاطرات محيط كار تماماً به عهده 

  .باشد مجري انجام کار مي
ـ محدوده انجام كار براي مجري مشخص گرديد و مورد قبول مجري كار ق   .رار گرفت 

ـ ورود كليه ماشين   .هاي برقدار ضمن هماهنگي قبلي با بهره بردار صورت خواهد گرفت آالت به محيط كار و بخش  
  و  LVAC ر كليد فشارقوي يا كليدهاي تغذيهـ  در صورت قطع شدن ناخواسته هر نوع تجهيز مشتمل ب

LVDC پذيرد مجري انجام كار صورت مي  مرتبط با محيط كار، وصل مجدد آنها پس از هماهنگي با.  
  

  .........................................امضاء......................................:اپراتور.......................................امضاء.........................................................:مجري انجام کار
  .......................................................................................................:زمان اجراي مجوز

  .........................................امضاء......................................:ساعت.................................................................... : تاريخ   ):مجري( شد لغو
  .......................................  امضاء................................: ساعت..........................................................: تاريخ : )اپراتور(مورد قبول واقع شد 

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

   
  مشخصات ـ تکمیل فرم: ـ فرم ترتیب اجراي عملیات13ضمیمه شماره

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

  .فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است ـ الف
  . استA4طول و عرض فرم به اندازه کاغذ  ـ ب
v تکمیل فرم:  
  . ثبت گردد)فرم حفاظتي مورد درخواست( صادره نامه ضمانتشماره ـ ۱
 شماره يا كد ديسپاچينگي كليد و سكسيونر، تعداد »وع عملياتموض«در ستون ـ ۲

  .هاي موقت، محصور نمودن محيط كار و نظاير آنها ذكر گردد ارت
 فرم، بررسي مقدار مجاز بار ايستگاه با »شرح عمليات«ـ در ستون ۳

، شارژر، مصرف داخلي پست،  چنجر هماهنگي ديسپاچينگ مربوطه، وضعيت تپ
وصل كليد، باز يا بسته بودن سكسيونرها به همراه بازديد هاي قطع و  حالت

 CVT يا PT ولت، قطع ثانويه ۳۸۰چشمي، ايزوله بودن ترانس كمكي يا برق 
به همراه كارت اخطار قرمز رنگ، نصب قفل و كارت عمليات ممنوع و نظاير آنها 

  .ذكر گردد
 نقاط هاي مربوط به  شماره كارت عمليات ممنوع در رديف»شماره كارت«ـ در ستون ۴

  .تضمين ثبت گردد
 پس از اجراي مرحله به مرحله هر رديف عالمت »انجام شد« ـ در ستون ۵

  .تأييد زده شود
 توسط اپراتور ايستگاه قبل از اجراي مجوز و قسمت  »كننده تكميل«قسمت  ـ ۶

  . توسط اپراتور وقت يا اپراتور سيار ثبت گردد»کننده بررسي«
 توسط اپراتور اول »دستور داده شد«هاي انتقال، قسمت  ـ در ايستگاه۷  

 توسط اپراتور دوم »انجام داده شد«شيفت وقت، پس از بررسي فرم و قسمت 
هاي  در ايستگاه. گردد شيفت وقت ايستگاه پس از انجام كامل عمليات تكميل مي

يا فوق توزيع در صورت استقرار يك نفر اپراتور، هر دو بخش توسط اپراتور وقت 
  .اپراتور سيار تكميل گردد

توسط  »کننده بررسي«و  »کننده تکميل« ـ جهت مجوزهاي اضطراري قسمتهاي ۸
  .اپراتور وقت يا اپراتور سيار تکميل گردد

  :شماره
 :تاريخ
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  وزارت نیرو
  

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

  فرم ترتیب اجراي عملیات
        

...... ...................... ضمانت نامه o بهره برداري پس از لغو oصدور  جهت شرایط سازي آماده عملیات انجام از منظور
  .باشد  می

  شرح عملیات  موضوع عملیات  ردیف
شماره 
  کارت

انجام 
  شد

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    
  .................................................................................................................................................................................................مالحظات

  ....................................................:کننده نام خانوادگي بررسي نام و..................................:كننده نام خانوادگي تكميل نام و
  

  انجام داده شد  دستور داده شد  

      نام و نام خانوادگی

      امضاء

  :تاریخ  :ساعت پایان عملیات  :ساعت شروع عملیات  زمان

  
  .عمليات مطابق ترتيبي كه بايد انجام پذيرند، نوشته و اجرا شود٭ 
  . تيك زده شود»انجام شد«پس از اجراي هر بند، در قسمت ٭ 
توسط اپراتور ايستگاه قبل از اجراي مجوز و قسمت  »كننده تكميل«قسمت ٭ 

  .توسط اپراتور وقت يا اپراتور سيار نوشته شود »کننده بررسي«
پس   توسط اپراتور اول شيفت وقت،»دستور داده شد«در پستهاي انتقال، قسمت ٭ 
 توسط اپراتور دوم شيفت وقت ايستگاه پس از »انجام داده شد«ي فرم و قسمت از بررس

در پستهاي فوق توزيع هردو بخش توسط اپراتور وقت  . انجام كامل عمليات تكميل گردد
  .گردد  مييا اپراتور سيارتكميل

  .باشد شده در نقاط تضمين مي منظور از شماره كارت، شماره كارت عمليات ممنوع نصب٭ 
جهت   ٭پذيرد ور و همراهي مجري انجام كار صورتكليه عمليات فوق بايستي با حض٭ 

 وقت يا اپراتور  توسط اپراتور»کننده بررسي« و »کننده تکميل«مجوزهاي اضطراري قسمتهاي 
  .گردد تکميل سيار

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

  
  ب اجراي عملیاتفرم ترتی

  
 oبرداري پس از لغـو       بهره oصدور جهت رایطـش سازي آماده عملیات انجام از منظور
  .باشد می.......................................... نامه  ضمانت

موضوع   ردیف
شماره   شرح عملیات  عملیات

  کارت
انجام 
  شد

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

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

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

  
  مشخصات ـ نحوه تکمیل: هاي عملیات ممنوع ـ کارت14ضمیمه شماره

v مشخصات:  
  :به رنگ آبي آسماني، سفيد و زرد روشن و به مشخصات زيرهايي  کارت
  . پالستيکي استمقوايي يا ـ الف
  متر   سانتي۸متر و عرض آن   سانتي۱۶طول کارت  ـ ب
  .شود  ميحروف با رنگ مشکي نوشته ـ ج
  .کارت، پرس پالستيکي شود ـ د
v نحوه تکمیل:  
 شرح   نامه صادرشده بايد به هاي ضمانت هاي عمليات ممنوع براي فرم ـ شماره کارت۱

  :زير تعيين گردد
اعداد : مانند(  ۹۹ تا  ۰۱ها از اعداد  ه ايستگاه، شماره کارتنام براي فرم تضمين: الف

  )۳۵ ـ ۳۰ ـ ۲۵ ـ ۲۰ـ ۱۵
ـ ۱۱۰اعداد : مانند( ۱۹۹ تا ۱۰۰ها از اعداد  براي فرم اجازه کار، شماره کارت: ب

  )۱۲۵ ـ ۱۲۰ـ ۱۱۵
ـ ۲۱۵اعداد : مانند( ۲۹۹  تا ۲۰۰ها از اعداد  ، شماره آزمايشبراي فرم اجازه کار و: ج
  )۲۳۰ ـ ۲۲۵ ـ ۲۲۰

  : بايد طبق الگوينامه ضمانتهاي  شماره فرمـ ۲
   سال /شماره کد ديسپاچينگي ايستگاه  / نامه ضمانتشماره 

 به شرح ذيل »شماره«نامه در رديف  ضمانتهاي  نوشته و در قسمت سر برگ فرم
  :گردد  ميتعيين

/ ۰۱: مانند( ۹۹  تا۰۱د از اعدا نامه ضمانت ايستگاه، شماره نامه تضمينبراي فرم : الف
۴۰۴۲ / ۹۳(  

  )۹۴/ ۱۰۲/۴۰۴۲: مانند (۱۹۹ تا ۱۰۰نامه از اعداد براي فرم اجازه کار، شماره ضمانت: ب
: مانند( ۲۹۹ تا  ۲۰۰  از اعدادنامه ضمانت، شماره  آزمايشبراي فرم اجازه کار و: ج
۲۰۳ / ۴۰۴۲ / ۹۴(  

  :ضمانتنامه شماره
 :تاريخ

  :ه ضمانتنامهشمار
 :تاريخ
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  ـ کارت اجازه کار1/14ضمیمه شماره 
v مشخصات:   
  :رتي است به رنگ آبي آسماني؛ طبق نمونه و به مشخصات زيرکا
  مقوايي يا پالستيکي است  ـ الف
  متر   سانتي۸متر و عرض آن   سانتي۱۶طول کارت  ـ ب
  .شود  ميحروف با رنگ مشکي نوشته ـ ج
  .کارت، پرس پالستيکي شود ـ د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شـ کارت اجازه کار و آزمای2/14ضمیمه شماره
v مشخصات:  

  :کارتي است به رنگ زرد روشن؛ طبق نمونه و به مشخصات زير
  مقوايي يا پالستيکي است  ـ الف
  متر   سانتي۸متر و عرض آن   سانتي۱۶طول کارت  ـ ب
  .شود  ميحروف با رنگ مشکي نوشته ـ ج
  .کارت، پرس پالستيکي شود ـ د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه ایستگاه ینکارت تضم ـ 3/14ضمیمه شماره 
v مشخصات:  

  :کارتي است به رنگ سفيد ؛ طبق نمونه و به مشخصات زير
  مقوايي يا پالستيکي است  ـ الف
  متر   سانتي۸متر و عرض آن   سانتي۱۶طول کارت  ـ ب
  .شود  ميحروف با رنگ مشکي نوشته ـ ج
  .کارت، پرس پالستيکي شود ـ د
  
  
  
  
  
  
  

    
     
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کارت اخطار ـ 15ه ضمیمه شمار
v مشخصات:  

  :کارتي است به رنگ قرمز ؛ طبق نمونه و به مشخصات زير
  مقوايي يا پالستيکي است  ـ الف
  متر است   سانتي۸متر و عرض آن   سانتي۱۶طول کارت  ـ ب
  .شود  ميحروف با رنگ سفيد نوشته ـ ج
  .کارت، پرس پالستيکي شود ـ د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

150  
 

 ممنوع عملیات کارت

  کار اجازه

  دستگاه را
  بکار نیندازید

 
 کار هستند مشغول افراد

  

210 
 ممنوع عملیات کارت

  کار و آزمایش اجازه

  دستگاه را
  بکارنیندازید

  مگر براي انجام آزمایش
  که تصویب شده باشد

 
  هستند کار مشغول افراد

 

50  
 

 ممنوع عملیات کارت

  نامه ایستگاه تضمین

  رادستگاه 
  بکار نیندازید

 
 کار هستند مشغول افراد

  
  کارت اخطار

  افراد مشغول کار هستند

  کلید
  را وصل
  نکنید

  معاونت بهره برداري
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