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           مقدمه
 ايمن مي باشد و سيستمي است  براي كنترل كارهاي اجرايي در شرايط نامناسـب  و                  پروانه كار، مجوز شروع كار    

  .به عبارت ساده تر پروانه كار براي ايمن سازي محيط كار از خطرات وحوادث مي باشد. يا خطرناك

كناني كـه   سيستم پروانه كار، يك عامل كليدي در اطمينان يافتن از آن است كه كليه اقدامات براي تضمين ايمني كار                  

عملكرد صحيح اين سيستم  به همه افـرادي كـه           . در تأسيسات مشغول كار مي باشند، باقابليت اطمينان باال به عمل آيد           

اين سيستم فقط در صورتي مي تواند به طور موثر عمـل كنـد كـه كليـه نفـرات در                     . در آن مشاركت دارند بستگي دارد     

 و مجريان كار شرايط سيستم پروانه كار و اقدامات احتيـاطي و سـاير               ارتباط با كار مانند مجوز دهندگان، سرپرستان      

 .ضوابطي كه در هريك از مجوز ها و چك ليست يا فهرست ايمني قيد شده است را رعايت نمايند
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  فصل اول
  كليات - 1

  

   هدف-1-1
 اين دستورالعمل ارائه يك راهنماي كاربردي به منظور حصول اطمينان از برقراري شرايط مناسب     هدف اصلي

  .در فعاليتهاي كاري مختلف است
  :اهداف اصلي از ارائه اين دستورالعمل عبارتند از 

در اتخاذ تدابير روش هاي ايمني به منظور پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ناشي از شـرايط خطرنـاك موجـود      -1
 كارهاي گرم، سرد و پروانه هاي كاري مكمل

 اطمينان از عملكرد مناسب سيستم پروانه كار و روند صحيح گردش آن  -2

  مطلع نمودن تمامي كاركنان مرتبط با   ايمني و اقدامات پيشگيرانه -3
 .شود مشخص نمودن تجهيزات و منطقه اي كه كار در آن انجام مي -4

 حت تاثير از فعاليت مورد نظر از شرايط و روند كارآگاه نمودن كليه واحد ها و نواحي ت -5

 حصول اطمينان از استفاده از البسه ايمني مناسب و وسايل و شرايط پيشگيرانه ي مورد اشاره در پروانه -6

 مطلع نمودن مديران و سرپرستان مربوطه از روند و پيشرفت انجام كار  -7

  دامنه كاربرد -1-2
مديريتها و مجموعه هاي تابعه شـركت ملـي گـاز بـه اسـتثناء               مناطق ،    شركتها،   كليهدامنه كاربرد اين دستورالعمل     

 .دنشركت هاي پااليش گاز پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي مي باش

  
  تعاريف كلي 3 - 1
 سازمان   1- 1-3
كه هـر   ن مي باشد    ها و مناطق عملياتي تابعه شركت ملي گاز ايرا        ك از شركت    يامل هر   شسازمان  در اين مقررات ،      

  . باشنديممدير / ر عامل ي مدي دارايكدام به لحاظ سازمان
هاي تابعـه شـركت ملـي گـاز فعاليتهـاي اجرايـي ، نظـارتي و مـديريت          تبا توجه به اينكه در برخي از شـرك        : تبصره  
 پروژه هـاي    و در ) MC( ها از طريق مجموعه هاي پيمانكاري و مشاوره اي انجام مي شود ، مديريت پروژه                 پروژه

شـركت ملـي گـاز و       ( ، دستگاه نظارت به عنوان سازمان محسوب مي گردد كه تحـت نظـر عـالي كارفرمـا                  MCفاقد  
  .  فعاليت مي نمايند)شركتهاي تابعه
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    كار گرم3-2 – 1
 . )..ناشي از الكتريسيته ساكن و(جاد شدهي ا جرقهاي كه حرارت مورد استفاده و يكار گرم عبارت است از انجام كار

عـات و  ي اعـم از بخـارات ، گازهـا ، ما          ين باشد كه باعث انفجار و اشتعال هـر نـوع مـاده سـوخت              يدر آن كار به شدت    
  .گردد  در محيط كارموجودجامدات قابل اشتعال 

ت دار  ي انجام آنها الزم است پروانه كار گرم توسط مقامـات مـسؤول و صـالح               ي گرم كه برا   ي از كارها  يينمونه ها 
  . باشدي گرم نمي كارهاير شامل تمامي زي است بر شمردن نمونه هايهي بد.ر استيه قرار زصادر گردد ب

خ پـرچ ، اسـتفاده از       يدن مـ  يـ  ، گـرم كـردن و كوب       يم كـار  ي فلزات با گاز ، لح     ي و جوشكار  برش با برق ،     يجوشكار
 و MEGGERز دسـتگاه   متحرك ، استفاده اي بخار و كوره هايگهاي روباز ، روشن كردن د      با شعله    ي برق يبخار
آمـاده سـازي سـطوح  مخـازن ، ظـروف و             ( سـند بالسـت     ات  يستند ، عمل  ي كه ضدانفجار ن   ي برق ي دستگاهها يتمام

شـاخه هـا ،     سـه    بـرق بـا      يم هـا  ي ، سـ   ي برقـ  ي ،  با قلم پرانـدن ، سـمباده زدن ، اسـتفاده از موتورهـا                 )دستگاهها
 درون سـوز    ين هـا  يش و بـدون فـالش ، اسـتفاده از ماشـ           تال بـا فـال    يجي د ي و عكس بردار   يلمرداري ف يدستگاهها

، بازكردن درب )  محوطه ي عموميجز هنگام استفاده در جاده ها(  خطر در محوطه هاي و گاز سوز يزلي د،ينيبنز
 خـط   بـه  اتصال   اتيخطوط لوله ، عمل    يگرانيات پ يعملدر  توپك از محفظه فرستنده و گيرنده        و برداشتن    ي جاگذار و

  ، عمليـات انـشعاب گيـري گـرم     پتـك برنجـي  چ و مهـره بـا   ي پـ ه كـردن دن و بـاز و بـست  يـ  ، كوبTIE IN) (گـازدار 
 ) HOT  TAP (  و....  
 ،  CGS يستگاههايـ تـر ا  يه،   بخـار    يگ هـا  يـ  د ، يشيـ  پاال ي دسـتگاه هـا     ثابت   يروشن كردن كوره ها    -1-3-2-1

 بـوده و فقـط      يگرم فوق مـستثن    ياستارت توربوكمپرسورها و توربو ژنراتورها بطور معمول از كارها        
  . استي قابل اشتعال در مورد آنها كافيش گازهايآزما

  
 كار سرد     3-3 – 1

ممنوعه توسط اشخاصي انجام مـي شـود        آزاد و    عبارت از كاري است كه شامل كار گرم نشده و در محوطه هاي              
  .كه بطور روزمره در آن محوطه ها به كارهاي فوق اشتغال ندارند

  
     (Confined Space) فضاهاي بسته و محدود 1-3-4

ر نبـوده و ممكـن اسـت        ي امكان پـذ   ي و ورود و خروج به داخل آنها براحت        ي شود كه دسترس   ي گفته م  ييبه مكان ها  
و   ظـروف، دسـتگاه هـا   يتمام. باشد... ا خفه كننده و ي ، قابل اشتعال و ي مواد سميمحتو  و يادچار كمبود اكسيژن 

. رنـد يگيف قـرار م   يـ ن رد يـ را داشته باشـند در ا      د و انتشار آن   يت تول يا قابل يمواد مذكور بوده و      ي كه محتو  يليوسا
ره، يـ ، مخـازن ذخ   هيـدروكربنهاي سـبك و سـنگين        عمليـاتي   ظـروف   :  عبارتنـد از    فـضاها   و لينگونـه وسـا   ينمونه ا 

  . غيره فاضالب ها ويافت توپك، مجاريها، ظروف ارسال و در حوضچه
   

   ممنوعهمحوطه   5 –1-3
وار ، فنس و نرده محصور باشند       ينكه با د  ي است اعم از ا    سازمان كه تحت نظارت     ييسات و محوطه ها   ي تأس يتمام  
چ ي كـه هـ    ين معنـ  يبـد .  گردند   ي باشند ، محوطه ممنوعه محسوب م       اختصاصي   مي حر يا مانند خطوط لوله دارا    يو  
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٨

ل و  يـ ت دار تكم  يانه كـار كـه توسـط مقامـات صـالح           ممنوعه بدون در دست داشتن پرو      يد در محوطه ها   ي نبا يفرد
  .دي كار نما انجامامضاء شده است اقدام به

  
     محوطه آزاد 3-6  -1

بطـور  و سرد  گرم ي از كارهاين اماكن ، برخيت اي ممنوعه است كه با توجه به ماهي از محوطه ها يا بخش يتمام و   
ن كارها را بدون صـدور پروانـه كـار        ي توان ا  ي و م   شود يروزمره توسط كاركنان مخصوص آن محوطه ها اجرا م        

   .... و راتي تعمي ، كارگاههاي مركزيها  كارگاهي مانند محوطه ها. انجام داد و سردگرم
 روزمـره آن    ير از كارهـا   يـ  غ ر كاركنان بخواهند كار گرم و سردي      يا سا ي آزاد و    يچنانچه كاركنان محوطه ها    -

   .ندي اخذ نما يا سردجام آن كار ، پروانه كار گرم انيد برايمحوطه را انجام دهند ، با
 .الم خواهد شدعاكتباً ن و ييآن سازمان تع HSE  رئيس هر سازمان با مشورتمدير آزاد توسط يمحوطه ها -
  
  ل محوطه   مسؤو3-7 – 1

 .د شـو  يمـ     انجـام    يند در آن محوطـه تحـت نظـارت و         ي بوده و فرآ   يار و ي در اخت  ياتي است كه محوطه عمل    يفرد
 در سيـستم هـاي      MC دسـتگاه نظـارت و       يـا هاي بهره برداري    ستم  ير س د يمعموالً رؤسا و مسؤوالن بهره بردار     

 بـا مقـررات     يي و آشـنا   يهي و تـوج   ي دوره آموزش  يد پس از ط   افران  يا.  باشند يول محوطه مربوطه م   و، مس اجرايي
مـسووالن   يبـرا  .د بود نپروانه كار خواه   يمجاز به امضا  ،   يمنيت توسط واحد ا   يصدور پروانه كار و احراز صالح     

 و تصويب مدير ارشـد      HSEليستي با معرفي از طرف مسئولين ذيصالح و با تائيد رئيس            ت ،   ي صالح يمحوطه دارا 
  . باشدي فرد مشخص ميت و محدوده كاري ، نوع مسوولليستكه در آن سازمان صادر شده 

 
   كاريول اجراؤمس  3-8 – 1

مـدت زمـان   د در تمـام  يـ  باشند و باياست كه مأمور انجام كار م )پيمانكاران/رسمي( يكنانا ناظر كار  ي سرپرست و   
 ين فـرد پـس از طـ   يـ ا.  كار حضور داشته باشـد وطهن كاركنان د رمحي نظارت و اشراف بر رفتار ا ي كار برا  ياجرا

 مجـاز بـه     يمنـ ي ا ت توسط واحـد   ي با مقررات صدور پروانه كار و احراز صالح        يي و آشنا  يهي و توج  يدوره آموزش 
ليـستي بـا معرفـي از طـرف مـسئولين           ت ،   ي صالح ي مسووالن اجراي كار دارا    ي برا . پروانه كار خواهد بود    يامضا

ت و  ي ، نـوع مـسوول     ليـست كـه در آن     و تصويب مدير ارشد سـازمان صـادر شـده            HSEذيصالح و با تائيد رئيس      
  . باشدي فرد مشخص ميمحدوده كار

 
 از قابل اشتعال ش كننده گيآزما   3-9 –1

ن فرد معموالً يا. رابداند  آشنابوده ونحوه كاركردن بادستگاه سنجش گاز قابل اشتعالياتيط عمليكه باشرا است يفرد
ت ياحراز صالح  ويمني به واحد اي باشد كه پس از معرف  ي م وي از نفرات تحت امر      يكيا  يشخص مسؤول محوطه و   

 ي بـرا  . محل مربوطه در پروانه كار خواهـد بـود         ي قابل اشتعال و امضا    يزان گازها يش م ي ، مجاز به انجام آزما     يو
 .مي شودصادر سازمان مربوطه  HSE رييس ي با امضايت ، كارتي صالحيآزمايش كننده گاز قابل اشتعال دارا
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  ژنيزان اكسي و مي سم گازها و بخاراتش كنندهيآزما    10- 3 –1
 و يا شخصي كه صالحيتش توسط واحد ايمني مورد تاييد قرار گرفتـه              ي و آتش نشان   يمني از كاركنان واحد ا    يفرد 

ناسـت و بـا   آشژن يزان اكسيوم يبخارات سم/ كه با نحوه كار كردن با دستگاه سنجش گاز يباشد و داراي مجوز م  
 در محل انجام كار نسبت بـه سـنجش و ثبـت             ي سم يگازها/  در مورد وجود بخارات      درخواست مسؤول محوطه و   

  .د ي نماياقدام نموده و با ذكر ساعت قسمت مربوطه را امضاء مژن يزان اكسيو م ي سميگازها/ خارات زان بيم
  
  (Excavation)   حفاري    11 -3 – 1

 به هرگونه برش، حفره، گود شدگي و يا كانال كه بر روي زمين و با جابجايي خاك توسط ابزار دستي و يا ماشين                       
  .ق مي شودآالت حفاري ايجاد مي گردد اطال

  ( Underground Installation)تأسيسات زيرزميني   11-1 –3 – 1
 . نمي باشد لكن محدود به آنها  شامل موارد زير بوده

 مـواد فرآينـدي، بـرق، آب و سـاير            و گـاز لولـه هـاي نفـت و        خطوط و كانالهاي فاضـالب، تلفن،     (تأسيسات خدماتي   
وازم و تجهيزات نصب شده در زير زمين كه ممكن است طي عمليات        ها، طاقها، و ساير ل     ، تونل )جانبيسرويس هاي   

  .گودبرداري با آنها مواجه شد
  
  (Excavation , Competent person ) حفاري    ناظر مطلع11-2 – 3 – 1

 مسئول اجراي كار و يا اين فرد .ي را ديده باشدفردي است كه آموزش هاي تخصصي در ارتباط با ايمني گودبردار
  . باشدمي كارهاي مربوطه و مورد تأييد مسئول اجراي ا تواناييفردي ب

  
  
     پرتونگاري 1-3-12

  

  پرتوهاي غيريونساز      12-1 – 3 – 1

پرتوهايي مثل ماوراءبنفش ، مادون قرمز ، ميكروويو ، ليزر ، امواج راديوئي و نظير آن اطالق مي گردد كـه قـادر                به  
  . به يونسازي در ماده نمي باشند 

  

    پرتوهاي يونساز 12-2 – 3 – 1

پرتوهاي يونساز ، پرتوهاي الكترومغناطيسي يا ذره اي هستند كه بتوانند هنگام عبور از ماده يون هايي توليد نمايند 
كه در اين مقررات اصطالح مذكور شامل پرتوهاي حاصل از مولدهاي اشـعه ايكـس و شـتاب دهنـده هـاي ذرات و                        

از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهـايي مثـل ايكـس ،              . واد راديواكتيو خواهد بود   همچنين تابش هاي حاصل از م     
گاما ، بتا ، نوترون ، آلفا و ذرات اتمي ديگر اطالق مي گردد كه قادر به يونسازي در ماده مي باشند و كار كردن بـا                           

  . آنها  مشمول  رعايت قوانين و آيين نامه هاي حفاظت  در برابر اشعه مي باشد
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١٠

  

    خطر پرتوزدگي 12-3 – 3 – 1

اين خطـر ممكـن اسـت از        . ور ميباشد آخطري است كه از تشعشعات يونساز ناشي شده و براي سالمتي بدن زيان              
  . يك منبع خارجي و يا از مواد راديواكتيو موجود در بدن حاصل شود

  

   پرتو نگاري   ناحيه ممنوعه 12-4 – 3 – 1

گيـري از     ممنوع مي باشـد و پرتونگـاران موظفنـد بـه منظـور پـيش               آنه افراد به    كه ورود هم  است  ناحيه يا محيطي    
حضور ناخواسته در اين ناحيه قبل از شروع عمليات پرتونگاري با توجه به قدرت چشمه و يا پرتو دهـي دسـتگاه ،                       

   .محدوده ناحيه ممنوعه را محاسبه و عالمت گذاري نمايند

  

  رتو نگاريپناحيه كنترل شده     12-5 – 3 – 1

 كـار مـي كننـد و در شـرايط عـادي احتمـال               زابه محيطي اطالق مي شود كه كاركنان بطور مستقيم بـا منـابع پرتـو              
پرتـوگيري كاركنـان در ايـن       . پرتوگيري مستقيم  از دستگاههاي پرتوساز يا از مواد پرتوزا ، وجـود داشـته باشـد                  

  .  كار ، ميزان حفاظت و فاصله تا منبع پرتو متفاوت است محيط بر حسب قدرت منبع پرتو ، نوع فعاليت ، مدت زمان
  
  پرتو نگاريناحيه تحت نظارت    6- 12 – 3 – 1

در ناحيـه تحـت     .  كنترل شده قرار داشته باشـد ، ناحيـه تحـت نظـارت گوينـد                 ناحيهيا محيطي كه خارج از       به ناحيه 
تاثير پذيري آنهـا در اثـر نقـص فنـي دسـتگاهها ،              نظارت معموالً كاركنان مستقيما ً در معرض پرتو نمي باشند ولي            

بـراي كنتـرل    . اشتباه كاركنان و يا كوتاهي در اجراي مقـررات ايمنـي حفاظـت در برابـر اشـعه امكـان پـذير اسـت                         
پرتوگيري در ناحيه تحت نظارت ، بايد اطراف نواحي كنترل شده از نظر شدت پرتو و يا انتشار مواد پرتوزا كنتـرل                      

  . شود 
  

  پرتو نگاري ناحيه آزاد  12-7 – 3 – 1

 به هر محلي خارج از ناحيه تحت نظارت كه مقدار آهنگ دز كمتر از 
h
svµ2,5     باشد ناحيـه آزاد اطـالق مـي شـود  .

 لـذا نيـاز بـه كنتـرل         استنظر به اينكه در اين ناحيه احتمال پرتو گيري افراد بيشتر از ميزان دز مجاز در سال بعيد                   
  .پرتوگيري افراد نميباشد
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  مهم  تذكرات 1-4
  

سازمانهاي تابعه بايد شرايط خود را با اين مقررات هماهنگ ساخته و حق تغيير در آن و يا تفسير به رأي                      
  .را ندارند

 و محـيط زيـست شـركت ملـي گـاز ايـران          بهداشت، ايمني هرگونه ابهام در مفاد اين مقررات ، بايد به امور            
  .ارجاع گردد

كليه كاركنان اعم از كاركنان شركت ملي گاز ايـران و پيمانكـاران طـرف قـرارداد             يت اين مقررات براي     رعا 
 . ملي گاز ايران  الزم و ضروري مي باشدشركت

  . رنگ پروانه كار گرم حتماً بايد قرمز باشد و از رنگ قرمز در چاپ پروانه هاي ديگر نبايد استفاده شود 
  
  
  منابع و ماخذ 1-5

   سرد قبلي شركت ملي گاز ايران/ات صدور پروانه كار گرم كتابچه مقرر 
  HSE-IN-S-110-(0) 87دستورالعمل ورود به ظروف و فضاهاي بسته به شماره  
  HSE-IN-S-111-(0) 87دستورالعمل حفاري و گودبرداري  به شماره  
   چاپ سازمان انرژي اتمي ايران–كتابهاي حفاظت در برابر پرتوها  
  شركت توتالانه كار پرودستورالعملهاي  
 Safe Operating Procedure Electrical Isolation Total South Pars 
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  بهداشت ، ايمني و محيط زيست

  

  فصل دومفصل دوم
  
  
  
    

مقررات مربوط به صدور مقررات مربوط به صدور 
    سردسرد/ / پروانه كار گرم پروانه كار گرم 

  
 

  
  
  
  



  داشت ، ايمني و  محيط زيست شركت ملي گاز ايرانبه
  

HSE-IN-S-112(0)-88 51 از   
  

  مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه     
  پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  

 

  
 

١٣

  فصل دوم
   سرد/  مقررات مربوط به صدور پروانه كار گرم - 2
  
     هدف2-1
  

 از تدوين اين مجموعه مقررات  برقرار نمودن طرز كار صـحيح و بـي خطـر و تـأمين حفاظـت الزم و حـداقل                           هدف
نيازمندي هاي است كه كاركنان مي با يد جهت حفظ سالمت خود وهمچنين صـيانت از تاسيـسات و سـرمايه هـاي                       

  .  ملي رعايت نمايند
نه ، به نحوي در صدور و يا انجام كار قبول مـسؤوليت             كاركناني هستند كه با امضاي پروا      (تمامي كاركنان مسؤول  

 بايد با مندرجات اين مقررات كامالً آشنا بوده و در اجـراي آن در تمـام مواقـع و تحـت هـر شـرايطي از                           )نموده اند 
  .صدور پروانه تا پايان انجام كار تالش نمايند

  
    دامنه كاربرد2 – 2

 انتقـال  ،پااليش ذخيره سازي ،  لوله ها و وسايلي كه براي ،ستگاهها د، مورد تمام ظروف و مخازن      اين مقررات در  
   . بكار مي رود الزم االجرا مي باشدو غيرهو توزيع گاز و يا حمل و نقل مايعات نفتي و شيميايي 

  
    نحوه تكميل و مراحل صدور پروانه كار گرم و سرد 3 – 2
  
ل محوطه موظف است شخصاً در محل كار حاضر شـده و            سرد درخواستي ، مسوو   / با توجه به كار گرم       :1 -2-3

سپس بـا   . را اجرا و تكميل نمايد    سرد  / ضمن بررسي شرايط، موارد خواسته شده در فرم پروانه كار گرم            
انجام آزمايش و سنجش گاز در محيط ، مقدار گاز و ساعت انجام آزمايش را در محل مورد نظر نوشته و                     

  .امضاء نمايد
  .ول محوطه بايستي با دقت موارد ذكر شده را مطالعه و اجرا نمايدئ ، مس"شرايط مورد بازرسي"در بخش : 2-3-2
در شـرايطي كـه بـه ناچـار پاسـخ           .  داشـته باشـد    "بله"اجراي تمامي موارد بايد به گونه اي باشد كه پاسخ           : 2-3-3

  . درج نمايد"خير؟چرا " داده شده است، مسوول محوطه موظف است داليل اين پاسخ را در قسمت "خير"
ول محوطـه باشـد ،      ؤفـردي غيـر از مـس      )  اكـسيژن    / سمي   /قابل اشتعال ( در صورتيكه آزمايش كننده گاز      :2-3-4

ول محوطه، فرم دراختيار آزمايش كننده گاز قرار گيـرد و پـس از         ؤبايستي پس از تكميل موارد توسط مس      
ول ؤيا اكسيژن توسط نامبرده مجدداً به مس      تكميل و امضاي قسمت مربوط به آزمايش گاز قابل اشتعال و            

سپس مسوول محوطه با نوشتن نام و نام خانوادگي محل مربوطه را امضاء نموده و               . محوطه تسليم گردد  
  .از مسوول اجراي كار نيز در محل مشخص شده با ذكر نام و نام خانوادگي امضاء اخذ  نمايد



  داشت ، ايمني و  محيط زيست شركت ملي گاز ايرانبه
  

HSE-IN-S-112(0)-88 51 از   
  

  مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه     
  پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  

 

  
 

١۴

ه مستلزم ورود به داخـل فـضاهاي بـسته باشـد الزم اسـت كـه                 سرد ك /  در صورت نياز به انجام كار گرم         :2-3-5
در اينگونـه مـوارد     . ميزان اكسيژن و همچنين گازها و بخارات سمي در فضاهاي بسته اندازه گيـري شـود               

  .   نيز رعايت گردد و محدودعالوه بر رعايت اين مقررات ، بايد مقررات مربوط به ورود به فضاهاي بسته
عوامـل   توجه به شرايط محيط كار ، وسايل استحفاظي مورد نياز را در فرم پروانه بـراي  مسوول محوطه با :2-3-6

اما در صورتي كه مسوول اجراي كار تشخيص دهد كه عـالوه بـر آن ، وسـايل                  . تعيين مي كند  اجراي كار   
   . ملزم به استفاده از آن نيز خواهند بودعوامل اجراي كاراستحفاظي ديگري نيز مورد نياز است ، 

 ، بايد ضمن بازديد از محل اجراي كـار و ارزيـابي شـرايط              نيز  مسئول اجرا  ،پس از امضاء مسئول محوطه      : 2-3-7
  .سرد در محل مشخص شده با ذكر نام و نام خانوادگي نمايد/اقدام به امضاي پروانه كار گرم 

 مـي گيـرد ،      ز ايـران صـورت    سرد درمحوطه توسط پيمانكار شركت ملي گا      / در صورتيكه انجام كار گرم       : 2-3-8
پس از كسب اطمينان از كليه شرايط كه در پروانـه ذكـر             پيمانكار و يا رييس كارگاه وي       پيمانكار يا نماينده    

  .بايد محل مشخص شده را با ذكر نام و نام خانوادگي و نام شركت پيمانكاري امضاء نمايدشده است 
  

  :1تبصره 
رئيس كارگاه پيمانكار به منزله قبول تمـامي تبعـات حقـوقي            / سمي پيمانكار   نماينده ر /  امضاء فرم توسط پيمانكار     

ناشي از  عملكرد نامطلوب و ناايمن در اجراي كار و جبران خسارات وارده احتمالي ناشي از آن به شركت ملي گاز                      
 .ايران و يا اشخاص ثالث و محيط زيست  توسط شركت پيمانكاري مربوطه خواهد بود

   :2تبصره
  . احراز صالحيت شود سازمان مربوطه  HSEرئيس فرد معرفي شده توسط پيمانكار ، بايد توسط انكار يا پيم 
 كار ، فقط بايد به نكات خاصي كه مد نظر مسوول محوطه بـوده و                پروانه فرم   "توصيه هاي الزم  "در بخش   :2-3-9

حوطه با ذكر نكات الزم در اين       طبعاً مسوول م  . بايستي توسط مسوول اجراي كار رعايت گردد ، اشاره نمود         
ذكـر جمـالت كلـي      . بخش توجه مسوول اجراي كار را بيشتر متوجه حساسيت و اهميت آن موضوع مي كنـد               

  . كفايت نمي كند  در اين بخش "لزوم رعايت مقررات ايمني"نظير 
ماس با واحـد  پس از اخذ امضاها و تكميل فرم پروانه كار گرم، شخص مسوول محوطه موظف است طي ت     :2-3-10

ايمني سازمان نسبت به اخذ شماره رديف اقدام نموده و شماره رديف ارائه شده توسـط واحـد ايمنـي را بـر      
پروانه هاي كار گرم كه فاقـد شـماره رديـف ايمنـي باشـند داراي      . روي فرم در محل مشخص شده قيد نمايد  

  .اعتبار نبوده و نمي توان توسط آن به انجام كار گرم پرداخت
عمليـات انتقـال گـاز فاقـد        با توجه به اينكه در برخي از شركتها ، مانند شركتهاي گاز استاني و مناطق                 : 2-3-10-1

نوبت كاري در بخش ايمني مي باشند در صورت عدم دسترسي بـه مـسئولين ايمنـي در سـاعات غيـراداري                      
  .  شماره رديف ايمني اخذ و كار انجام شود HSEميتوان با هماهنگي رئيس 

در  پروانـه را      مشخصات پس از اخذ امضاها و تكميل فرم كار سرد ، شخص مسوول محوطه موظف است              :2-3-11
ثبـت و   مطابق فرمت ارائه شده كار گرم       دفتري كه به همين منظور اختصاص يافته و در اختيار وي مي باشد              

  .آخرين شماره را به پروانه اختصاص داده و آنرا روي فرم نيز درج نمايد
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١۵

  :1 تبصره
 دفاتري است كه شماره پروانه هاي كار گرم در آن ثبت مي شـود و در                 ي و چگونگي اين دفاتر مانند     شرايط نگهدار 

 .اختيار واحد ايمني است

  :2تبصره 
  .واحد ايمني مي تواند در بازديدهاي خود اين دفاتر را از مسوول محوطه خواسته و بررسي نمايد

  
   سرد /ر گرم     تنظيم و توزيع پروانه كا4 - 2
  :پروانه كار گرم و سرد بايد در چهار نسخه تنظيم و طبق شرح زير توزيع گردد: 2-4-1

  .نسخه اصلي پس از امضاء و اخذ شماره رديف توسط مسوول محوطه تسليم مسوول اجراي كار خواهد شد
قـرار  ) كـار انجـام مـي شـود         در صورتيكه كار توسط پيمان    (  كار و يا نماينده پيمانكار       نسخه دوم در اختيار مجري    

سرد در آن انجام مـي گـردد،   / گيرد تا نسبت به نصب در محلي مناسب و قابل رؤيت در محوطه اي كه كار گرم     مي
 .اقدام نمايند

 .نسخه سوم توسط مسوول محوطه نگهداري مي شود

 .نسخه چهارم براي واحد ايمني سازمان ارسال مي گردد

وظف است دفاتري را بمنظور ثبت شماره هاي كار گرم تنظيم كرده و با فرمت زير واحد ايمني هر سازمان م:2-4-2
 :در اختيار داشته باشد

  ساعت
شرح كار   تاريخ  انجام كار

  گرم

/ مسوول
مسووالن 
  محوطه

  مسوول
  اجراي كار

  پايان  شروع

  محل
  انجام كار

  
توصيه هاي 

  الزم

  
  مالحظات

  شماره
رديف پروانه كار 

  گرم

                   

  
  .دفاتر بايد به گونه اي باشند كه امكان حذف و يا اضافه نمودن شماره رديف در آن وجود نداشته باشد:2-4-3
 بايد مجوزهاي كار گرم را در آن بر اسـاس           وي ايمني هر سازمان قرار داشته و        لاين دفاتر در اختيار مسو    :2-4-4

  .شماره رديف ثبت نمايند
  .دن واحد ايمني محسوب شده و بايستي به نحو مناسب نگهداري شواين دفاتر جزء مستندات:2-4-5
 . توصيه هاي الزم به تشخيص واحد ايمني الزم است كتباً به مسئول محوطه اعالم گردد: 2-4-6

  
   سرد /    شرايط صدور و اجراي پروانه كار گرم 5- 2      

  
در آن محوطـه كـار   قرار اسـت  ه اي است كه سرد به عهده مسوول محوط/وليت صدور پروانه كار گرم ؤمس:2-5-1

سرد آمـاده  /  كند كه محوطه براي انجام كار گرم     حاصل  بايداطمينان مسئول محوطه . شودسرد انجام   / گرم  
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١۶

سرد بايد انجام گيرد ،     / وي موظف است مطمئن شود محل وسايلي كه روي آن كار گرم             . و بدون خطر است   
معرض گازهاي سمي قرار گرفتن كامالً بي خطر است و عـالوه بـر آن       از لحاظ آتش سوزي ، انفجار و يا در          

ه برخـي از اقـدامات احتيـاطي كـ        . سـرد بـه عمـل آورد      / بايد اقدامات احتياطي الزم را قبل از شروع كار گرم           
 : كارهاي سرد مد نظر قرار گيرد به شرح زير استميتواند در عمده كارهاي گرم و

ار گرم روي آن انجام مي شـود از سـاير قـسمت هـاي دسـتگاه بـا قـرار دادن                      قطع كردن ارتباط وسيله اي كه ك       . 1
  .صفحه مسدود كننده يا جدا كردن لوله ها و قرار دادن صفحه مسدود كننده در انتهاي باز لوله ها 

گــازي و نفتــي و هــر گونــه مــواد ي تخليــه ، تهويــه و تميــز نمــودن ظــروف و وســايل از گازهــا و فــرآورده هــا . 2
  .هيدروكربني

 . متري 25تميز نمودن محوطه از مواد قابل اشتعال حداقل تا فاصله  . 3

 متـري محـل كـار گـرم قـرار           25پوشاندن مجاري فاضالب ، دريچه هاي  مشبك و زير آب هـايي كـه در شـعاع                    . 4
 .اند  گرفته

ي  خرك هاي چوبي ، برزنت ها ، كف چـوبي ، سـكوها             جمع آوري و خارج كردن مواد جامد قابل اشتعال از قبيل           . 5
 ....چوبي و 

تهيه وسايل الزم براي خاموش كردن فوري آتش هاي اتفاقي و در صورت لزوم درخواسـت اسـتقرار مـأموران                     . 6
 .اي كارراجآتش نشاني در محل 

 . در ايستگاه فرعي برقLockoutقطع كامل برق دستگاه و ايزوله كردن برقي بوسيله  . 7

 .....، تلمبه هاي برقي و يا موتورهاي درون سوز و تعيين محل استقرار و استفاده از ماشينهاي جوشكاري  . 8

 تـاثير  هـا نآكه ممكن است انجـام كـار روي     & Gas detection System Fire ايمني ايزوله كردن سيستم هاي . 9
 .گذارد و باعث توقف و اختالل فرايند گردد

 
تـشخيص مـسوول محوطـه در        ممكن است تمهيدات خاصي الزم باشد كه بايد با           بسته به شرايط و نوع كار     :2-5-2

  .راستاي ايمن سازي و آماده كردن محيط براي شروع كار گرم انجام شود
سـرد بايـد بـه      / در محوطه هاي ممنوعه اي كه مسووليت محوطه به عهده دو نفـر اسـت پروانـه كـار گـرم                      :2-5-3

  .امضاي هر دو مسوول محوطه مربوطه برسد 
رد را امضاء مي نمايند بايد شخـصاً از محـل كـار و شـرايطي كـه در               س/ كليه اشخاصي كه پروانه كار گرم       :2-5-4

  .پروانه كار قيد شده بازرسي بعمل آورند
  . كار اكيداً ممنوع مي باشد  انجامصدور پروانه كار بدون بازديد از محل:2-5-5
  .شماره رديف ايمني براي كار گرم ، تنها به مسؤول محوطه ارائه مي گردد :2-5-6
. صـادر كـرد   ) پروانه كلي كار گـرم      ( انجام تعميرات مختلف يك تأسيسات گاز نبايد يك اجازه عمومي           براي  :2-5-7

بلكه براي هر قسمت مشخص از آن بايستي پروانه جداگانه كه شامل حدود و محل دقيق انجام كار گرم باشد 
 .صادر نمود

 بخش روي يكي از وسايل كار سرد انجام هنگام تعميرات عمومي ، در صورتي كه الزم شود كاركنان چندين:2-5-8
دهند ، پس از اينكه وسيله مورد نظر بطور كامل مسدود و از ساير قسمت ها مجزا شده و مايعات يا گازهاي                      
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١٧

داخل آن تخليه و كامالً عاري از گاز اعالم گرديد  مي توان يك پروانه كلي كار سرد بـراي كليـه بخـش هـاي                          
  .از هشت ساعت تجاوز ننمايد ، صادر نمودكاري در مدت يك نوبت كاري كه 

  .نها صادر شده قيد شودآدر پروانه كار سرد كلي بايد در محل شرح كار نام تمام بخشهايي كه پروانه براي 
  :       تبصره

  .نسخه اصلي پروانه كار سرد كلي بايد روي وسيله اي كه كار سرد روي آن انجام مي شود ، نصب گردد        
سرد را امضاء / هيچ حالتي يك فرد نمي تواند بجاي هر دو مسؤول محوطه و اجراي كار پروانه كار گرم در :2-5-9

  .نمايد
سرد در محوطه هاي ممنوعه يا آزاد مشاهده شود كـه بخـارات يـا               / در صورتيكه در حين انجام كار گرم        :2-5-10

ار گـرم پخـش شـده و يـا احتمـال            گازهاي سمي ، قابل اشتعال و يا مايعات خطرناك در اطراف محوطه كـ             
سرد آن محوطـه را متوقـف   / پخش شدن آنها وجود دارد هر يك از كاركنان اجازه دارد كليه كارهاي گرم               

ول نامبرده پـس از     ؤساخته و مراتب را بالفاصله به مسوول مربوطه و يا سرپرست خود اطالع دهد و مس               
  .يا توقف كار بگيردبررسي علت متوقف كردن كار تصميم خود را براي اجرا 

وقتي كه عمليات ساختماني وسيعي در خارج از محوطه هاي ممنوعه انجام مي گيرد محوطه تحت ساخت ،                  :2-5-11
آنرا آزاد اعالم    مربوطهوالن ايمني و آتش نشاني سازمان       ؤ مي توان با جلب موافقت مس       نصب و تعمير را   

  .ه آن اجرا نمودنموده و مقررات مربوط به پروژه هاي جديد را دربار
 يك پروانه كـار گـرم را امـضاء          فقطهر مسوول اجراي كار گرم مي تواند در يك محدوده زماني مشخص ،            :2-5-12

اما در صورتي كه چند كار گرم در فاصله نزديك و به گونه اي باشد كه مسوول اجراي كـار بتوانـد                      . نمايد
  .  مضاي پروانه هاي كار گرم بعدي بالمانع استبصورت همزمان اشرافيت خود را بر آنها اعمال نمايد ، ا

، سـرد / در محوطه هايي كه مسوول محوطه و مسوول اجراي كار يك نفر مي باشد براي اجـراي كـارگرم                    :2-5-13
مسوول ارشد محوطه به عنوان مسوول محوطه و يكي از مسووالن زير دست او به عنوان مسوول اجراي                  

/ با اين شرط كه هر دو نفر صالحيت امضاي پروانه كار گـرم              . اء نمايند سرد را امض  / كار پروانه كار گرم     
  .سرد را دارا باشند

در صورتيكه انجام كار سرد و يا گرم مستلزم صعود و يا كار در ارتفاع باشد مسئول محوطه موظف است   2-5-14
  .فاع را قيد نمايد الزام رعايت دستورالعمل كار در ارت، مربوطهبخش توصيه هاي الزم  پروانه كاردر 

  
  آزمايش گازها   6 – 2
  
زمـايش گازهـاي قابـل اشـتعال توسـط      آدر محوطه هاي ممنوعـه بايـد   سرد/قبل از صدور پروانه كار گرم  : 2-6-1

تـش نـشاني    آزمايش كننده صالحيتداري كه داراي تاييديه آزمايش گاز به امـضاي رئـيس اداره ايمنـي و                  آ
زمايش گاز را با ذكر تـاريخ و سـاعت روي           آنتيجه هر    آزمايش كننده    يد و آسازمان مربوطه باشد به عمل      

  .سرد بنويسد/پروانه كار گرم
 . فاقد اعتبار است  سمي و خفه كنندهسرد بدون انجام آزمايش گازهاي قابل اشتعال/ پروانه كار گرم :2-6-2
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١٨

 هــايشــود ، آزمــايش گازقبـل از صــدور پروانــه كـار ســرد ، بــراي كارهــايي كـه در زيــر شــرح داده مـي     :2-6-3
 سمي و اكسيژن الزامي است ،اشتعال قابل

سمي و يا مايعات و گازهـاي       ،  كار سرد مستلزم ورود به هر فضاي بسته اي باشد كه محتوي مواد قابل اشتعال                  -
  .خطرناك بوده است

 120  فاضـالب كـه عمـق آن بـيش از           هـاي  شـير ، مجـاري يـا حوضـچه         هـاي     براي كار در گودال ها ، حوضـچه        -
  .متر است سانتي

  
  . مي باشد نيز ورودورود به هر فضاي بسته نياز به پروانه  در هر صورت براي: توجه

 
در صورتي كه براي صدور پروانه كار سرد ، آزمايش گازهـاي قابـل اشـتعال يـا سـمي الزم نباشـد ، ايـن                          :2-6-4

 . موضوع بايد بوسيله مسوول محوطه در پروانه نوشته شود

ــنجش:2-6-5 ــتعال  گازس ــل اش ــاي قاب ــ ه ــد ب ــط باي ــتگاهي فق ــين   ا دس ــاري آن ب ــدوده ك ــه مح ــود ك ــام ش    انج
 0 – 100% LEL(Lower Explosive Limit)     بوده و داراي سيستم هـشدار دهنـده ديـداري و شـنيداري 

 حجمي گاز براي انجام  %100 – 0استفاده از دستگاههاي سنجش گاز قابل اشتعال با محدوده كاري . باشد 
  .سرد ممنوع است/ رم كار گ

  LEL 5% حـداكثر   صـفر و يـا   موجود در محـيط هاي قابل اشتعال ميزان گازدر صورتيكه انجام كار گرم : 2-6-6
 .باشد مي باشد مجاز 

  .  باشدLEL 20% موجود در محيط مي بايست كمتر ازهاي قابل اشتعال براي انجام كار سرد ميزان گاز :7 -2-6
ن واحـد  آو يا نماينـده مـورد تاييـد    هاي سمي و اكسيژن فقط توسط كاركنان واحد ايمني         انجام آزمايش گاز  :2-6-8

  .باشد مجاز مي
  
 
  سرد دو امضايي/ پروانه هاي كار گرم   7 – 2
 در محوطه اي قرار گرفته كـه آن محوطـه خـارج از حـدود مـسووليت سرپرسـت صـاحب                      جايي كه وسايل  :2-7-1

بـراي انجـام كـار روي وسـايل مزبـور طبـق درخواسـت سرپرسـت           است ، مسوول آن محوطه بايد        دستگاه
سپس اين پروانه بايد قبـل از شـروع كـار توسـط سرپرسـت               . صاحب وسايل ، پروانه كار تهيه و امضاء كند        

  .صاحب وسايل امضاء دوم شود و بعداً مسوول محوطه اجازه كار را صادر نمايد
ي آب و برق و بخار براي كار گرم در مراكز فرعي بـرق واقـع                كليه پروانه هائيكه كه توسط اداره سرويسها      :2-7-2

سـرد امـضاء    / در محوطه هاي ممنوعه صادر مي شود بايد توسط مسوول محوطه قبل از شروع بكار گـرم                  
  .دوم شود

در هنگام صدور پروانه دو امضائي هر دو مسئول محوطه در ستونهاي يـك امـضاء نمـوده و بـراي تمديـد                       :2-7-3
 . استفاده نمايند3 و 2ه ترتيب از ستونهاي پروانه كار ب
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١٩

  سرد / تمديد، تجديد و ابطال پروانه كار گرم   8  -2
  .سرد فقط براي تاريخ همان روز و مدت زماني كه در پروانه قيد شده معتبر است/ پروانه كار گرم :2-8-1
ي ناتمـام را مـي تـوان بـا تمديـد            در صورتيكه مسوول محوطه و اجراي كار همان نفرات قبلي باشند كارهـا            :2-8-2

مشروط بر اينكـه بـراي مـدتي كـه حـداكثر از سـاعت               . همان پروانه اي كه قبالً صادر شده است، ادامه داد         
 تاريخ همانروز تجاوز ننمايد و در پايان زمان قيد شده در هر دوره ، كليه قسمت هاي كار و جوانب                     24:00

و اكـسيژن انجـام     سـمي     ،در مورد گازهـاي قابـل اشـتعال       آن دوباره بازرسي شده و آزمايش هاي الزم         
  .گرفته و پروانه مجدداً توسط همان مقامات مجاز امضاء گردد

سرد توسط نفرات نوبتكار انجام مي شود و پس از پايان نوبتكاري مـسووالن محوطـه و                 / چنانچه كار گرم    :2-8-3
 قابـل تمديـد نبـوده و لـذا پروانـه فقـط تـا پايـان         اجراي كار و يا هر كدام از آنها تغيير مـي يابنـد ، پروانـه      

  . نوبتكاري معتبر خواهد بود و پس از آن براي ادامه همان كار بايد پروانه جديدي صادر شود
در نوبتكاري شب كه ساعات شروع و پايان كار در تاريخ هاي دو روز قـرار مـي گيـرد، پروانـه بـه تـاريخ                           :2-8-4

  . آن به ساعات اوليه روز بعد امكان پذير استساعت شروع كار صادر شده و ادامه
سرد در ساعات غير اداري ، جمعه و تعطيالت نيـز عينـاً طبـق ايـن مقـررات انجـام                   / صدور پروانه كار گرم     :2-8-5

  .گيرد مي
در صورتيكه كار گرم تا دو ساعت پس از انجام آزمايش گازهاي قابل اشتعال شـروع نـشود ، پروانـه كـار                       :2-8-6

رجه اعتبار ساقط و براي شروع آن كار بايد مجدداً آزمايش گاز انجـام گرفتـه و پروانـه جديـدي                     گرم از د  
  .صادر گردد

در صورتي كه كار سـرد تـا دو سـاعت پـس از زمـان صـدور اجـازه كـار سردشـروع نـشود ، پروانـه آن                           :2-8-7
  .خودبخود باطل و براي شروع كار سرد بايد پروانه جديدي صادر شود

رت تغيير در شرايط ايمن محيط كار به صورتي كه ادامه كار تأسيسات و كاركنان را با خطر روبرو                   در صو :2-8-8
سازد پروانه ابطال شده و براي ادامه كار بايستي شرايط توسط مسوول محوطـه دوبـاره بازديـد شـده و                  

  .پروانه جديدي صادر گردد
هنگام انجام كار از احتياطات مسلم ايمنـي يـا روش   در صورتي كه مشاهده شود كاركنان انجام دهنده كار ،          :2-8-9

 و كار توسط مسوول محوطه پس گرفتـه شـود   صحيح عمليات پيروي نمي كنند ، بايد كار تعطيل و پروانه       
  .مجدد صادر نگردد ، اجازه كار مين نشده باشدأهاي ايمني مورد نظر تمادامي كه احتياطات و روش تا 

  
  وليت ها ؤ   مس2-9
 
  :د را رعايت نماي محوطه بايد موارد زير ولؤمس     2-9-1
  .د قيد نماي  يا ورودسرد/ ه كار گرم شرايط موجود در محوطه انجام كار را مشخص و آنرا در پروان:2-9-1-1
/ د مگر آنكه محوطه و شرايط موجود براي انجام كـار گـرم   نبايد پروانه كاري را امضاء نماي  به هيچ وجه    :2-9-1-2

  .د بي خطر باشدسرد يا ورو
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٢٠

ول محوطه ميبايد به مهارت و صالحيت فني كاركنان تحت امـر كـه پـس از صـدور پروانـه كـار بـه                   ؤمس:2-9-1-3
  .عنوان نماينده خود براي نظارت بر شرايط محيط كار در محل مي گمارد اطمينان حاصل نمايد

ط محيط كار بـوده و بايـد در محـدوده           پس از صدور پروانه در تمام مدت اعتبار آن ، مسوول كليه شراي            :2-9-1-4
  .دحضور داشته باش) محيط انجام كار نه لزوما ( كار 

چنانچه تغييرات پيش بيني نشده اي در شرايط كار رخ دهد ، بالفاصله اقدام به توقف كار نموده و پروانه                    :2-9-1-5
  .دجدد شرايط پس گرفته و ابطال نمايرا تا ترميم م

 تلمبه ، كمپرسور ، مبدل حرارتي ، شير ، لوله و يا امثال آن براي تعمير و يا                   ايلي همچون   قبل از اينكه وس   :2-9-1-6
ول محوطه بايد اطمينان حاصل كنـد كـه آن وسـيله كـامالً شـسته و                 ؤارسال از محوطه خارج گردد، مس     

  .تميز شده و عاري از هرگونه گاز و مايعات خطرناك مي باشد
ي تواند تحت تأثير ساير كارها قرار گرفته و يا ديگر كارها را تحـت تـأثير قـرار                   از صدور پروانه اي كه م     :2-9-1-7

  .تأسيسات را به خطر اندازد، خودداري نمايدو   كاركناندهد و يا ايمني
ول محوطه موظف است تمامي شرايط و مخاطرات محيط كار را مشخص كرده و روي پروانه كـار                  ؤ مس :2-9-1-8

 خطر بودن شرايط كار يا روش و نحوه اجراي كار مشكوك باشد ، از صدور                اگر نسبت به بي   . قيد نمايد 
  .ول خود يا مسوولين ايمني مشورت نمايدؤپروانه كار خودداري كرده و با مس

  :ول اجراي كار موظف است ؤ    مس2-9-2
شروحه در  سرد يا ورود اطمينان حاصل كند كه دستورات و شـرايط مـ            /  پس از صدور پروانه كار گرم        :2-9-2-1

  . بطور كامل به مرحله اجرا گذارده مي شودعوامل اجراييپروانه توسط 
 در صورت تغيير در شرايط محوطه كه در پروانه ثبت شده اسـت ، كـار را بالفاصـله متوقـف سـاخته و                 :2-9-2-2

  .ول محوطه را مطلع سازدؤمس
ول محوطـه   ؤپايان دوره زماني پروانه ، مـس      / ابطال پروانه   / ول اجراي كار مي بايد پس از اتمام كار        ؤمس:2-9-2-3

  .ول محوطه را در قسمت مربوطه اخذ نمايدؤرا مطلع ساخته و ضمن تحويل و تحول امضاي مس
  

  :تبصره
رئيس كارگاه پيمانكار به منزله قبول تمامي تبعات حقوقي ناشي از            / نماينده  پيمانكار    /  امضاء فرم توسط پيمانكار     

ايمن در اجراي كار و جبران خسارات وارده احتمالي ناشي از آن به شركت ملي گـاز ايـران و                    عملكرد نامطلوب و نا   
  يا اشخاص ثالث و محيط زيست  توسط شركت پيمانكاري مربوطه خواهد بود
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٢١

  
  

  
  بهداشت ، ايمني و محيط زيست

  

  فصل سومفصل سوم
  
  
  

مقررات مربوط به صدور مقررات مربوط به صدور 
ورود به داخل ورود به داخل پروانه پروانه 

  ظروف و فضاهاي بستهظروف و فضاهاي بسته
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٢٢

  سومفصل 
   بسته مقررات مربوط به صدور پروانه ورود به داخل ظروف و فضاهاي-3 
   

      هدف1- 3
هدف از تدوين اين مقررات تامين حداقل احتيا جات ايمني است كه كاركنـان در صـورت ورود بـه داخـل ظـروف و                         

  .بايد رعايت نمايند حوضچه ها و فضاهاي بسته و  محدود مي
  
  رد    دامنه كارب3-2

 حوضچه هـا ي شـير و وسـايلي كـه       ، لوله ها    ، دستگاهها   ، تمام ظروف و مخازن      براي ورود به داخل   اين مقررات   
  براي تصفيه وتوليد محصوالت نفت و گاز و يا نقل و انتقال و انبار كردن مـواد شـيميايي و غيـرو بكـار مـي رونـد                            

  .قابل اجرا مي باشد
  
      شرايط صدور پروانه ورود3-3
  
 مربوط به صدور پروانه ورود مي باشد و براي انجام هرگونه كار در محيط هاي بـسته،                  اً صرف اين مقررات :3-3-1

بنا به ماهيت آن كار، مقررات صدور پروانه كار گرم و سرد مالك عمل قرار مي گيرد و بنابراين عالوه بـر           
  .ر صادر شودصدور پروانه ورود بايستي پروانه هاي كاري ديگري در ارتباط با نوع كا

 هيچ فردي اعم از كاركنان رسمي شـركت و پيمانكـار اجـازه ورود بـه داخـل ظـروف و محـيط هـاي بـسته                 :3-3-2
  .را ندارد مگر اينكه پروانه ورود براي او صادر شده باشد) فضاهاي محدود(

د و خـروج    براي كار در داخل ظروف و محيط هاي بـسته بايـد كليـه تـداركات و تـسهيالت الزم جهـت ورو                      :3-3-3
  .اشخاص به داخل آنها فراهم گردد

  . هيچكس اجازه ورود به ظروف و محيط هاي بسته فوق را بدون آنكه به وسايل ايمني مجهز باشد را ندارد:3-3-4
براي تميز شدن هواي داخل ظروف بايد كليه اقدامات الزم از قبيل شستشو با بخار ، شستشو با آب ، تهويه، :3-3-5

  .آزمايش گاز و غيره به عمل آيدمسدود كردن ، 
ماداميكه افراد در داخل ظروف خطرناك و محيط هاي بسته كار مي كنند بايـد حـداقل يـك نفـر در خـارج از            :3-3-6

فضاي بسته براي كمك كردن و اجراي موثر عمليات نجات در مـوارد فـوري بـه صـورت تمـام وقـت  بـه                          
 وسايل ارتباطي مناسب مجهز بوده و با مراكز امـدادي و            فرد فوق بايد به بي سيم يا      . مراقبت گمارده شود  

  . آتش نشاني و سرپرست خود در تماس باشد
تمام ظروف و مخازن قبل از ورود بايد تخليه گردند و بـا آب و بخـار يـا وسـيله ديگـري تميـز گردنـد و از                             :3-3-7

  .بخارات و مواد زيان آور پاك شوند
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٢٣

ايي براي حفاظت در مقابل جريان گازها و بخارات و يا مواد خطرناك كـافي    بستن شيرها را نمي توان به تنه      :3-3-8
  .بلكه ظروف و محيط هاي بسته را بايد كامالً مسدود و ارتباط آنرا از ساير ظروف قطع نمود. دانست

قبل از ورود به داخل ظروف و مخازن بايد ارتباط آن با ظروف مجاور و نيـز تمـامي مـسيرهاي ورودي و                       :3-3-9
  لذا بايد تمامي شيرهاي ورودي و خروجي از طريق گذاشـتن صـفحات مـسدود كننـده                . وجي قطع شود  خر

 (Blind Flange, Spade)يـست صـفحات مـسدود     ضمناً ليست شـيرهاي بـسته شـده و ل   . مسدود شوند
  .  ضميمه گرددكننده بايد به پروانه ورود

ري و يا هرگونه انجام كار ديگر بايـد بـرق دسـتگاه             قبل از ورود به داخل ظروف براي بازرسي و تميز كا           :3-3-10
 و برچسب قفل بـودن بـر روي   (Lockout) قطع و ايزوله شود و كليد آن در تابلوي اصلي برق قفل شود 

  .تابلو نصب گردد
دماي مخازن و يا ظروف قبل از ورود به داخل آن بايد نزديك به دماي محيط بوده و بايستي نظـر واحـد                        :3-3-11

  .دراين زمينه تأمين گرددايمني 
در صورتيكه در داخل ظروف كار جوشكاري و برشكاري انجام مي شود، بايـد تهويـه مناسـب در داخـل                      :3-3-12

  . اكسيژن داخل آن كنترل گرددبطور دائم ميزان محفظه بسته نصب گردد و 
كـاري اعتبـار دارد و پـس از         فقط براي يك شـيفت       بسته      داخل ظروف و فضاهاي       به  افراد   پروانه ورود  :3-3-13

   بايد پروانه جديد صادر شود پروانه باطل شده و، ساعت قيد شده پايان
 در ايـن    .نور كافي براي انجام كار مطلوب در داخل ظروف بايد در تمامي مدت اجـراي كـار فـراهم باشـد                     :3-3-14

  . شود ولت و يا كمتر استفاده24يا از برق   و رابطه الزم است از المپهاي بادي
  .پروانه كار ورود به داخل ظروف و مخازن بايد توسط افراد مجاز تنظيم و صادر گردد :3-3-15
  .براي ورود به هر يك از ظروف بايد پروانه جداگانه اي صادر گردد :3-3-16
ش قبل از ورود به داخل ظروف و مخازن حتماً بايد گاز سنجي مواد قابل اشتعال ، بخارات سـمي و سـنج                      :3-3-17

  . انجام شود در تمام نقاط آن دستگاه يا مخزنميزان اكسيژن
گـاز  ( ماداميكه افراد در داخل ظروف و فضاهاي بسته كار ميكنند الزم است يك دستگاه تشخيص دهنـده                   :3-3-18

 گازهاي هيدروكربني و گازهاي سمي و اكسيژن در فضاي بسته به صـورت روشـن وجـود داشـته                  ) سنج
  . طور مستمر انجام پذيرد تا سنجش گاز بهباشد

آزمايش گازهاي سمي و ميزان اكسيژن فقط توسط كاركنان واحد ايمني يا نماينده مورد تأييد واحد ايمني                  :3-3-19
  .بايد انجام شود

  .امضا كنندگان پروانه ورود مسئوليت هرگونه اتفاق در رابطه با كار خود را بر عهده دارند :3-3-20
  .سرد مي باشد/ پروانه ورود مانند پروانه كار گرمنحوه توزيع نسخ :3-3-21
مسئول محوطه بايدهمزمان با باز شدن دريچه هاي ورودي به ظـروف ، واحـد ايمنـي و آتـش نـشاني يـا                 :3-3-22

نماينده آن واحد در محل را مطلع نموده تا با نصب تابلو و عالئم هـشدار دهنـده از ورود افـراد بـه داخـل                          
  .انه ورود جلوگيري نمايدظروف قبل از صدور پرو

  يـا     توسط واحد ايمني    پروانه ورود  پس از انجام كارهاي ايمن سازي توسط مسوول محوطه و تأييد فرم            :3-3-23
  .، شرايط براي انجام كار به واحد تعميرات و يا بازرسي فني تحويل مي شودنماينده آن واحد
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٢۴

تب به مسوول محوطه اعالم شده و پس از تأييد واحد ايمني             بازرسي فني، مرا   /پس از اتمام كار تعميراتي       :3-3-24
 و برداشـتن    (Manhole) نفـر رو      انجام تحويل و تحول، نسبت به بـستن درب هـاي            يا نماينده آن واحد      و

  .صفحات مسدود كننده اقدام خواهد شد
وانه كار گرم و سرد نيز در ارتباط با صدور پروانه كار ورود به داخل ظروف بايد كليه مقررات صدور پر            :3-3-25

  .رعايت گردد
عالوه بر مقررات صدور پروانه ورود به داخل ظروف، دستورالعمل ورود به مخازن و محيط هاي بسته  :3-3-26

  . شودجراي كار مطالعه و مفاد آنها بكار گرفتهنيز بايد توسط مسئولين محوطه و ا
  
      آزمايش گازها و اكسيژن4- 3
 
آزمايش ه داخل ظروف و محيط هاي بسته حتما بايد آزمايش گازهاي قابل اشتعال ، سمي وقبل از ورود ب:3-4-1

  .اكسيژن به عمل آيد
  
ميزان  گازهاي داخل ظروف و محيط هاي بسته جهت ورود به آنها بدون استفاده از دستگاه تنفسي هواي : 3-4-2

  :بايد طبق شرايط زير باشد) Breathing Apparatus(فشرده 
  

  O2≤≤20%  %23                              اكسيژن
H2S                              كمتر از      ppm    1  

  ppm1    منو اكسيد كربن                 كمتر از
  LEL 1٪   كمتر از        گازهاي قابل اشتعال  

  
  :يل استبه دستگاه تنفسي مي باشد به شرح ذميزان گازها و بخارت در محيط بسته در مواقعي كه نياز :3-4-3

  LEL  10٪گازهاي قابل اشتعال                  كمتر از
  اكسيژن                                   هر اندازه كه باشد

H2S كمتر از                                       ppm    20  
   ppm 250 منو اكسيد كربن                        كمتر از

   :تبصره 
ميبايـد در محـدوده      ود در محيط ناشـي از مـواد شـيميايي و يـا خنثـي سـازي                   موج  ديگر   هرگونه گاز و يا بخارات    

  . ذيربط اعالم مي گرددHSEن توسط واحد آغلظتهاي مجاز باشد كه ميزان استاندارد 
  
 سنجش گرن مي توان از دستگاههاي  همچنين اكسيژ سمي و ،بخارات قابل اشتعال  ،براي سنجش گازها :3-4-4

  .چهار نوع گاز استفاده كرد
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٢۵

  وليت ها ؤ    مس3-5
اين مجموعه مقررات در ) فصل دوم (سرد/  مقررات پروانه هاي گرم 9-2كليه مسئوليتهاي ذكر شده در بند        

   . جاري ميباشد نيزمورد مقررات ورود به داخل ظروف و فضاهاي بسته
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٢۶

  

  
  بهداشت ، ايمني و محيط زيست

  

  چهارمچهارمفصل فصل 
  
  
  
    

مقررات مربوط به صدور مقررات مربوط به صدور 
  حفاريحفاريپروانه كار پروانه كار 
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    چهارمفصل 

    مقررات مربوط به صدور پروانه كار حفاري - 4
  
     هدف1 – 4

ز حوادث احتمالي ناشـي از   از بروبه منظور پيشگيري اتخاذ تدابير و روشهاي ايمني است كه     ،هدف از اين مقررات   
  .توسط كاركنان رعايت گرددمي باشد كه مي بايست   شدهحفاريشرايط خطرناك موجود در   محل هاي 

  
    دامنه كاربرد2 – 4
  گـودبرداري   / از مـصاديق حفـاري      طبق تعريف  اين مقررات در كليه محيط هاي كاري در سطح شركت ملي گاز كه             

  .كاربرد داردگردند  محسوب مي
  
     شرايط صدور پروانه كار حفاري 4-3
  
آمـده اسـت الزامـي        HSE-IN-S-111-(0)87بـه شـماره     رعايت كليه مواردي كه در دستورالعمل حفـاري         :4-3-1

  .باشد مي
 يك نفر به عنوان  ناظر      شده  مي بايست   حفاري  در هنگام  انجام عمليات گودبرداري  و يا كار در محل هاي              :4-3-2

 برانجـام ايمـن عمليـات نظـارت مـوثر داشـته و كليـه        (Excavation Competent person) حفاري مطلع
ولين محوطه و اجراي كار ارائه      ؤخطرات موجود در محيط كار را شناسايي و راهكارهاي كنترلي را به مس            

  .نمايد
د بسته به شـرايط     كار گرم و يا سر    پروانه   يك مربوطهفرم   پس از تكميل      بايد   اًحتمبراي انجام كار حفاري       :4-3-3

  .محل انجام كار صادر گردد
  .ناظر مطلع مي بايست از سوي مسئول اجراي كار به مسئول محوطه معرفي گردد:4-3-4
ناظر مطلع مي بايست نسبت به شناسايي بافت خاك محـل اقـدام و بـا توجـه بـه شـرايط جـوي، رطوبـت و                           :4-3-5

ولين محوطه و اجـراي كـار ارائـه         ؤبوطه را به مس   لرزشهاي خارجي ايجاد شده در خاك، تدابير كنترلي مر        
  .نمايد

قبل از عمليات حفاري مي بايست موقعيت تأسيـسات زيرزمينـي موجـود در محـل شناسـايي و تـدابير الزم                  :4-3-6
 مجـاور زيرزمينـي    تأسيـسات جهت جلـوگيري از برخـورد بـا   ) وطههمچون اخذ مجوز از سازمانهاي مرب  (

  .انديشيده شود
ي ساعات شب و در محلهاي تردد افراد و وسائل نقليه، مي بايست اطراف محل هاي حفاري شده بـا                    در تمام :4-3-7

استفاده ازعالئم هشدار دهنده مناسب همچون نوار اخطار، چراغ چشمك زن و يا فانوسهاي قرمز مشخص                
ــردد ــر   . گ ــاي خط ــه ه ــد ا   (Hazardous Area)در محوط ــز ض ــاي قرم ــست از المپه ــي باي ــار  م   نفج

 (Explosion Proof)استفاده شود .  
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 الـوار گـذاري، شـيب    شمع بندي، الزم از قبيل  مي بايست تدابير حفاظتي1.2m با عمق بيش از   حفاريهايدر  :4-3-8
  . جهت جلوگيري از ريزش ديواره صورت پذيردهدار كردن، پله اي كردن و  غير

، مـي بايـست خاكهـاي مربوطـه     فـاري حبه منظور جلوگيري از ريزش خاك هاي دپو شده در اطـراف محـل     :4-3-9
  . با لبه گودي فاصله داشته باشند60cmحداقل 

 مي بايست بصورت مجزا جهت تردد اضطراري پيش بيني شـده و بـا                كانال   مسيرهاي ورودي و خروجي   :4-3-10
  .ايمن گردد...) نردبان يا پلكان و (استفاده از وسائل مناسب 

 مي بايست از يك وسيله ثابت همچون نردبـان جهـت ورود و خـروج                1.2mهايي با عمق بيش از      حفاريدر  :4-3-11
  .استفاده نمود

  . در نظر گرفته شود 90cmارتفاع نردبان از سطح كانال مي بايست حداقل :4-3-12
  .در هنگام كاربرد نردبانهاي فلزي مي بايست تدابير الزم جهت جلوگيري از برق گرفتگي اتخاذ گردد:4-3-13
  . استفاده از سطح شيب دار جهت ورود و خروج مي بايست ابعاد مناسب در نظر گرفته شوددر صورت:4-3-14
ي شده، مي بايست تـدابير الزم جهـت جلـوگيري از    حفاردر هنگام استقرار ماشين آالت در كنار محل هاي    :4-3-15

  .و يا سقوط ماشين آالت اتخاذ گردد) ناشي از لرزش(ريزش ديواره ها 
 شده آب وجود داشته باشد مي بايست راهكار هاي مناسب جهت خروج آب و حفاري محل هاي چنانچه در:4-3-16

 در هنگام ريزش باران به دليل احتمال ريـزش           و همچنين  يا جلوگيري از ورود آب، پيش بيني و اجرا گردد         
  .اجتناب گردد شده حفاريديواره و يا آب گرفتگي مي بايست از حضور افراد در درون محل 

  .قرار گرفتن كاركنان در شعاع كاري ماشين آالت حفاري ممنوع مي باشد:4-3-17
  كليه كاركنـان مـي بايـست از كـاله ايمنـي و سـاير لـوازم                  1.2mدر محل هاي گودبرداري با عمق بيش از         :4-3-18

  .مورد نياز استفاده نماينداستحفاظي 
مي شود مي بايست قبل از استفاده مورد بازديـد و           كليه لوازم و ادواتي كه جهت تقويت ديواره ها استفاده           :4-3-19

  .بازرسي قرار گرفته و از سالمت آنها اطمينان حاصل گردد
   و يــا ورود بــه فــضا هــاي محــدود پرتونگــاريجهــت انجــام هــر كــاري همچــون كــار گــرم يــا ســرد،   : 4-3-20

(confined space)نيز صادر شودپروانه كار مربوطه ، بايست عالوه بر صدور پروانه حفاري   مي.  
  ظروف و فضاهاي بسته  و پرتونگـاري        ورود به داخل  مقررات و شرايط صدور پروانه هاي كارگرم،سرد،        :4-3-21

  . براي صدور پروانه حفاري در نظر گرفته  شوداًنيز بايد متناسب
پلـه بـراي      متر يـك      5/7در صورتيكه حفاري در مسيرها و خطوط طوالني انجام مي شود، الزم است هر               : 4-3-22

 . طراري و فرار در مسير كانال تعبيه گرددضشرايط ا
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  بهداشت ، ايمني و محيط زيست

  

  فصل پنجمفصل پنجم
  
  
  
    

مقررات مربوط به صدور مقررات مربوط به صدور 
  سرد سرد / / پروانه كار گرم پروانه كار گرم 
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  فصل پنجم

   مقررات ايمني مربوط به صدور پروانه پرتونگاري-5 
     هدف 1 – 5

انه پرتونگاري حفاظت كاركنان از خطرات احتمالي ناشي از عدم كاربرد صـحيح             هدف از تدوين مقررات صدور پرو     
و ايمن از تجهيزات پرتونگاري صنعتي و همچنين پيشگيري از اثرات زيان آور مواد راديواكتيو در محيط هـاي كـار             

  .مي باشد

  دامنه كاربرد   2 -5

لـيكن  .  الزامـي ميباشـد  هنـاطق عمليـاتي و غيـر    م،تاسيـسات گـازي شـامل پااليـشگاهها    اجراي اين مقررات در كليه    
 كه توسط پيمانكار تحت نظارت شركت مهندسي و توسـعه            ايران درطرحهاي عمراني و پروژه هاي شركت ملي گاز       

،  شركت كارفرماي ذيـربط  HSEو يا شركتهاي تابعه در دست اجرا قرار دارند منوط به تصميم و اعالم نياز رئيس                
  .االجرا خواهد بود الزم

  پرتونگاري   نواحي متاثر از تشعشعات 3 – 5
  .براي تعيين ناحيه ممنوعه ، تحت نظارت و كنترل شده بايستي از جدول ذيل استفاده شود

  
  :توجه

   ميباشدپرتونگاري يا پرتو دهي منبع توليد اشعه در Curie  ميزان  A –الف 

  .رل شده و تحت نظارت به متر ميباشدمقياس اندازه ها در اين جدول براي نواحي  ممنوعه، كنت  –ب 
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   اصول ايمني پرتونگاري  5-4

  :  هنگام عمليات پرتونگاري رعايت گردند ستموارد زير مي باي

  . عملكرد كليه تجهيزات پرتونگاري قبل از شروع عمليات پرتونگاري كنترل و بازرسي شوند -1

 .  پروانه كار انجام پذيرداخذعمليات پرتونگاري با  -2

 . رتونگاري از افراد غيرمجاز تخليه گرددمحوطه پ -3

 . منتقل گردند چاهك  به محل اوليه پرتونگاريپس از اتمام كار كليه تجهيزات  -4

 .  از نظر آسيب ديدگي كنترل و در هر مورد نواقص فوراً برطرف گردد بايد پرتونگاري تجهيزات -5

 . ند مرزهاي ايمن با موانع مناسب نظير طناب محصور و عالمت گذاري شو -6

 . در محل مناسب نصب گردند ) ديداري (عالئم هشدار دهنده نوري  -7

 جلوگيري پرتونگاريمحوطه تحت نظارت در تمام مدت پرتونگاري مراقبت گردد تا از ورود افراد متفرقه به محل  -8
 . شود 

 . ردندهنگام خاتمه عمليات ، كليه عالئم هشدار دهنده ، طناب كشي ها و تجهيزات مربوطه جمع آوري گ -9

 جريان پايان عمليات قرار گيرد  و نسبت به تكميل فرايند تحويل و تحول در پروانه كار اقـدام                    مسئول محوطه در   -10
 .گردد

 .  ترجيحاً در شب يا ساعاتي انجام گيرد كه تردد كاركنان در تاسيسات حداقل ممكن باشدپرتونگاريعمليات  -11

 ، حال بهره برداري   مانند مناطق شهري و تأسيسات در     ندارد  ايت فاصله هاي ايمني وجود      در موارديكه امكان رع    -12
و كنتـرل   در جهتـي خـاص      تشعشعات ناشي از پرتونگـاري      دستگاهي كه براي هدايت انتشار      ( استفاده از كوليماتور  

 .  اجباري است)شده بكار ميرود

 . ضي انجام گردداطالع رساني در خصوص محل و ساعت انجام عمليات پرتو نگاري قبل از شروع به نحو مقت -13

با هماهنگي مسئول محوطه صورت گيـرد و اطالعـات اوليـه شـامل              ايل و تجهيزات پرتونگاري به محل       ورود وس  -14
 مشخصات اعضاي تيم پرتونگـاري ، مشخـصات تجهيـزات           ،نوع و قدرت چشمه ، مدل و شماره سريال دوربين           

 .  مدت كار در اختيار وي قرار داده شود  و ايمني
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ايـن چاهـك بايـد بـر اسـاس      . شـود استفاده ) Source Hole(چاهك مناسب  از يك  موقت چشمه نگهداريجهت  -15
 ن مجهز به قفل    آاث گردد و درپوش      كه دور از آسيبهاي محيطي باشد احد       ابط سازمان انرژي اتمي در محلي     ضو

  .و عالئم وجود مواد پرتوزا و اطالعات ضروري باشد

  

  وليتهاؤ  مس5- 5

   ول محوطهؤ  مس5-1- 5
. فردي است كه محوطه عملياتي در اختيار وي بوده و فرآيند در آن محوطـه تحـت نظـارت وي انجـام    مـي شـود                            

 در سيـستم هـاي     MCمعموالً رؤسا و مسؤوالن بهره برداري در سيستم هاي بهره برداري يـا دسـتگاه نظـارت و                   
 و تـوجيهي و آشـنايي بـا مقـررات           اين افراد پس از طي دوره آموزشي      . ول محوطه مربوطه مي باشند    ؤاجرايي، مس 

والن ؤبـراي مـس   . مجاز به امضاي پروانه كار خواهند بود      ،  صدور پروانه كار و احراز صالحيت توسط واحد ايمني          
 و تصويب مدير ارشد     HSEولين ذيصالح و با تائيد رئيس       ؤمحوطه داراي صالحيت ، ليستي با معرفي از طرف مس         

  . وليت و محدوده كاري فرد مشخص مي باشدؤنوع مسسازمان صادر شده كه در آن ليست ، 
 

  ) مسئول اجراي كار (ول پرتونگاري ؤ    مس5-2- 5

ست كه كليه آموزش هاي الزم كار با پرتوهاي يونساز را گذرانده و داراي گواهينامه حفاظت در برابر اشعه                    ا فردي
ه و انجام عمليـات پرتونگـاري بـا هـدايت و            اين فرد سرپرست تيم پرتونگاري بود     . از سازمان انرژي اتمي مي باشد     

ايـن شـخص در قبـال هرگونـه قـصور پرتونگـاران و يـا نقـص در تجهيـزات             . اجازه مستقيم وي صورت مي گيـرد      
  . وليت خواهد داشتؤپرتونگاري كه منجر به بروز حادثه و يا صدمه به افراد واحدهاي عملياتي گردد مس

  

    شرايط صدور پروانه پرتو نگاري 6- 5

ول تيم پرتونگاري مـي بايـست قبـل از انجـام عمليـات بـه مـسئول محوطـه اي كـه قـرار اسـت در آن                             ؤمس:5-6-1
 .پرتونگاري صورت گيرد مراجعه و اقدام به اخذ مجوز پرتونگاري نمايد

  :پروانه پرتو نگاري بايد در چهار نسخه تنظيم و طبق شرح زير توزيع گردد:5-6-2 
ذ شماره رديف توسط مسوول محوطه تسليم تيم پرتونگاري خواهد شد تا در محل              نسخه اصلي پس از امضاء و اخ      

  .انجام كار نصب گردد
 .نسخه دوم در اختيار بازرسي فني قرار خواهد گرفت 

  .نسخه سوم توسط مسوول محوطه نگهداري مي شود
  .نسخه چهارم توسط واحد ايمني و آتش نشاني نگهداري خواهد گرديد
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٣٣

رتونگاري مي بايـست قبـل از شـروع عمليـات ، از كـاليبره بـودن و صـحت عملكـرد دسـتگاه                        ول تيم پ  ؤمس:5-6-3
 . پرتونگاري اطمينان حاصل نمايد

ظروف محتوي مواد راديواكتيو نبايد بصورت باز رها شود و قبـل از جابجـايي آن ، از محكـم بـسته بـودن             :5-6-4
ن به زمـين و اجـسام سـخت جلـوگيري     درب آن اطمينان حاصل گردد و سعي شود از سقوط و برخورد آ      

 . بعمل آيد

دادن  جيبـي و همچنـين دسـتگاه راديـومتر بـراي نـشان            ) دزيمتر(تيم پرتو نگاري مي بايست به ميزان سنج         :5-6-5
 . ميزان پرتوها در محيط مجهز باشند 

ا فـراهم آورده    ول تيم پرتونگاري موظف است كليه وسايل استحفاظي فردي مورد نياز كاركنان خود ر             ؤمس:5-6-6
 . و بر حسن استفاده آن توسط آنان نظارت نمايد

ول محوطه و مسئول تيم پرتونگاري بايد مراقب باشند كه افراد متفرقه در خالل عمليات پرتونگـاري از                  ؤمس:5-6-7
 . محوطه تحت مراقبت تردد ننمايند 

هت مهار چشمه ، بخـصوص هنگـام        هنگام عمليات پرتونگاري وجود حداقل يك انبر مخصوص چشمه گير ج          :5-6-8
 . بيرون افتادن از دوربين ، ضروري مي باشد 

لوله هدايت كه به دوربين وصل مي گردد بايد داراي خاصيت كشساني مناسب بوده و فاقد ترك، شكـستگي                   :5-6-9
 . و پارگي باشد

اي هـشدار دهنـده محـصور و    اطراف ناحيه مورد نظر بايد با موانع مناسب نظير نوارهاي رنگي و يا نواره           :5-6-10
عالمت گذاري شود و همچنين عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده خاص مواد راديواكتيو در محل هاي مناسب              

 . دننصب گرد

نصب چراغ گردان و يا چشمك زن نارنجي در مرز محوطه تحت نظارت توسـط تـيم پرتونگـاري در تمـام                      :5-6-11
 . ساعات شبانه روز الزامي مي باشد

در محوطه هاي خطر و واحدهاي عملياتي كه احتمال نشت گاز وجود دارد حتماً بايستي از چراغ هاي خطر              :5-6-12
 . ضد انفجار استفاده شود 

 صبح صورت گيـرد     5 تا   24عمليات پرتونگاري در ساعات كم تردد و حتي االمكان در طول شب از ساعت               :5-6-13
به تشخيص واحد ايمني و با در نظر گرفتن كليه موارد مگر در محيط هاي خاص و ضرورت عمليات كه بنا 

 . ايمني مي توان انجام داد
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٣۴

مسئول تيم پرتونگاري تدابير وپيش بيني هاي الزم را در زمان وقوع هرگونه حادثه و يا آتـش سـوزي در                     :5-7-14
 . محوطه بعمل آورد

پرتونگاري و مواردي كه مي بايـست در خـالل           بر نحوه عمليات      يا نماينده مورد تائيد آن واحد      اداره ايمني :5-6-15
آن صورت پذيرد نظارت نمايد و در صـورت هرگونـه عـدم رعايـت مـوارد قيـد شـده در مجوزهـاي كـار                          

 . تواند از ادامه كار جلوگيري بعمل آورد مي

شمه هنگام عمليات پرتونگاري ، مسئول پرتونگاري مي بايست به تجهيزات الزم از قبيل انبر مخـصوص چـ       :5-6-16
و ، كپسول آتش نـشاني  گير ، محفظه جابجايي چشمه ، كيسه ساچمه اي سربي ، جعبه حمل و نقل دوربين        

 . ديگر ابزارها جهت مقابله با هرگونه سوانح مجهز باشد

در ناحيه ممنوعه حضور و تردد افراد ممنوع است و مسئول پرتونگاري موظف است به منظور پيـشگيري                  :5-6-17
ه افراد در اين ناحيه ، قبل از شروع عمليات پرتونگاري ، با توجه به قدرت چـشمه و يـا                     از حضور ناخواست  

 . پرتودهي دستگاه ، محدوده ممنوعه را محاسبه و عالمت گذاري نمايد

تمام پرتونگاران مي بايست آموزش هاي الزم كار بـا دسـتگاههاي پرتونگـاري و خطـرات ناشـي از آن و                      :5-6-18
 نقل صحيح و ايمن تجهيـزات و منـابع راديواكتيـو را گذرانـده و دسـتورالعمل هـاي                    همچنين طريقه حمل و   

تصويب شده در نگهداري و بهره برداري هر چـه بهتـر آنـرا مطالعـه نمـوده و اقـدامات الزم را زيـر نظـر                           
  . مسئول پرتونگاري انجام دهند

ونگار از نظر سالمت و صحت عملكرد بـه         قبل از شروع عمليات پرتونگاري ، كليه دستگاهها و تجهيزات پرت          :5-6-19
 . رويت بازرسي فني برسند 

قبل از شروع عمليات پرتونگاري محوطه مورد نظر مي بايست توسط واحـد بهـره بـرداري از مـواد قابـل                      :5-6-20
 .اشتعال و سمي تخليه گردد و از هر نظر براي عمليات پرتونگاري ايمن باشد

اري كليه تجهيزات به محل اوليه منتقل شده و دستگاه خاموش و عالئم خطـر و      پس از اتمام عمليات پرتونگ    :5-6-21
 . حفاظها جمع آوري شده و تجهيزات راديوگرافي از نظر آسيب ديدگي كنترل شوند

 . در صورت خاتمه يافتن عمليات پرتونگاري ، مسئول محوطه در جريان پايان كار قرار گيرد:5-6-22

ليل عمليات پرتونگاري به تعليق درآيد، پروانه باطل شده و نياز به اخذ پروانه مجدد              در صورتي كه به هر د     :5-6-23
 . مي باشد

پروانه  پرتو نگاري صادر شده فقط مربوط به يك شيفت و ساعات قيـد شـده در مـتن پروانـه بـوده و در                          :5-6-24
 . صورت ادامه كار اخذ پروانه مجدد الزامي مي باشد
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٣۵

شـرايط مـورد بازرسـي توسـط     ( رد قيد شده در مـتن پروانـه كـار پرتونگـاري قـسمت        كليه شرايط و موا   :5-6-25
 . گردد مي بايست بله باشند و در غير اينصورت پروانه از درجه اعتبار ساقط مي) پرتونگار و بازرسي فني 

  له باشند و  الزاماً ب  ) 7 و   3 ،   1رديف هاي   (موارد قيد شده در قسمت شرايط مورد بازرسي مسئول محوطه           :5-6-26
 .  مي گرددنصورت پروانه از درجه اعتبار ساقط در غير اي

اخذ پروانه پرتونگاري فقط مختص عمليات پرتونگاري بوده و در صورت نياز به هر گونه عمليات ديگـري                  :5-6-27
 . گرفتن پروانه كار مربوط به آن عمليات الزامي مي باشد

 .  باطل شده و  مي بايست پروانه كار جديد صادر گرددپروانه كار در صورت انقضاي زمان آن :5-6-28

  .صدق ميكند پروانه پرتونگاري نيز براي كار گرم و سردمجموعه مقررات و شرايط صدور پروانه هاي :5-6-29
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٣۶

  
  بهداشت ، ايمني و محيط زيست

  

  فصل ششمفصل ششم
  
  
  
    

مقررات مربوط به صدور مقررات مربوط به صدور 
  برقيبرقيپروانه كار پروانه كار 
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٣٧

  ل ششمفص     
  برقي   مقررات مربوط به صدور پروانه كار - 6
  

     هدف1 – 6
 برق   اتخاذ تدابير و روشهاي ايمني به منظور پيشگيري از بروز حوادث احتمالي ناشي از،هدف از اين مقررات

  .گرفتگي  و روشهاي بي خطر جداسازي الكتريكي وسايل و تجهيزات ميباشد
  

    دامنه كاربرد2 – 6
  .ات در كليه محيط هاي كاري درپااليشگاهها و كليه تاسيسات  شركت ملي گاز ايران كاربرد دارد اين مقرر

  

  مسئوليتها  3 - 6
   نوبتكاري تاسيسات مربوطه يا سرپرسترئيس/ بهره برداري رئيس:6-3-1

بق اين  مطا،مجازتوسط افراد  برقي بايد از انجام جداسازي نوبتكاري يا سرپرست رئيس/ بهره برداري رئيس
  .نماينددستورالعمل اطمينان حاصل 

  عمليات نوبتكاري/پااليش و آب، برق و بخارشيفت ان  بهره برداري  سرپرست:6-3-2

  .  ايمني رعايت شده استود حد و كه دستورالعمل هانمايندبايد اطمينان حاصل 

 .آماده شده اند پروانه كار و تجهيزات بصورت مناسب مطابق ي مقدماتيكارها 

 .وارد عمليات شده اند كه تجهيزات بعد از تعميرات نمايندطمينان حاصل ا  

ول ارشد تعميرات برق و يـا       برقي بايد توسط مسؤ    پروانه كار قسمت دوم شرايط مورد بازرسي در فرم        ::3 -6-3
  .كارشناس برق مستقر در واحد آب و برق و بخار پااليشگاه تكميل گردد

   :تبصره
  سرپرست نوبتكاري ،كارشناس ارشد برق / ل گاز در صورت عدم حضور كارشناس در مناطق عمليات انتقا

كارشناس ارشد برق در خصوص /كارشناس برق عهده دار وظايف كارشناس /با تاييد صالحيت توسط مسئول
  .جداسازي برقي را دارد

اين مجموعه ) ومفصل د(سرد /  مقررات پروانه هاي گرم 9-2وليتهاي ذكر شده در بند ؤكليه مس:   6-3-4
  .االجرا ميباشد مقررات در مورد مقررات مربوط به پروانه كار برقي نيز جاري و الزم
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٣٨

  دستورالعمل و شرايط صدور پروانه كار برقي:4 – 6
  
برقي  جهت ايزوله كردن برق دستگاهها  و يا كـار بـر روي               كار   مربوط به صدور پروانه      اًاين مقررات صرف  :6-4-1

مي باشد و  ميبايست به همراه پروانه كار گرم يا سرد صادر گـردد  و بنـا بـه ماهيـت آن                        تاسيسات برقي   
كار، مقررات صدور پروانه كار گرم و سرد مالك عمل قرار مي گيرد و بنابراين عالوه بـر صـدور پروانـه                      

  .كار برقي بايستي پروانه هاي كاري ديگري در ارتباط با نوع كار صادر شود
عم از كاركنان رسمي شركت و پيمانكار اجازه  كار بروي دستگاهها و وسايل مكـانيكي و برقـي             هيچ فردي ا  :6-4-2

  .را ندارد مگر اينكه پروانه كار برقي به همراه پروانه كار گرم يا سرد براي او صادر شده باشد
   .كلية تجهيزاتي كه جداسازي الكتريكي ميشوند بايد بوسيله يك قفل ايمني قفل شوند: 6-4-3
 مختلفي براي كار روي يك تجهيز كه جداسازي الكتريكي شده است صادر شود مي بايـست                 مجوزهاياگر  : 6-4-4

 و در صـورت عـدم   . برقي الحاقي مجزا و قفل ايمني جداگانه اختصاص داده شـود         مجوز براي هركدام، يك  
   .شندداشته با گروههاي كاري بايد با يكديگر هماهنگي ،امكان نصب قفل جداگانه ايمني

پروانـه هـاي كـار     براي كارها و وظـايف متفـاوت ، بايـد   . براي كارهاي مختلف معتبر نيستپروانه كار يك : 6-4-5
  .جداگانه ارائه شود

  Transformer و Switchboard نمي تواند براي كار روي يـك  پروانه كار يك :پروانه جداسازي الكتريكي: 6-4-6
 اصـلي و  پروانه كار به يك HV-LV Transformer يا HV Transformerكار روي . با هم استفاده شود

 . نياز دارد) HV-LVهمراه با عالمت (عنوان مكمل   الحاقي جداسازي برقي بهپروانه كاريك 

اگر برداشتن تجهيز كامل شده است تمام كابل ها بايد ازدستگاه مورد نظـر جـدا شـوند و انتهـاي كابـل هـا                         :6-4-7
  . راي جلوگيري از آسيب اتصاالت و يا خطرات ناشي از رطوبت چسب كاري شودبوسيله ي نوار چسب، ب

 كاري را در شرايطي مي دهـد كـه   پروانه جداسازي الكتريكي يك عمليات مقدماتي است كه اجازه صدور يك         :6-4-8
  اطمينان حاصل شود نكات عمومي ايمني در حين انجام آن جداسازي برقي رعايت شده است 

  : ايمني عبارتند از  عمومياقدامات
 . وسايل استحفاظي شخصي مناسب بايد پوشيده شوند 

 .به عمل آورد با مسول شيفت  الزم راهماهنگي بايستي مسئول اجراي كار 

 . هستند Stop تجهيزاتي كه ايزوله برقي مي شوند در حالت حاصل شوداطمينان  

  بررسي جوانب مختلف كار روي تجهيزي كه ايزوله شده است
6-4-9:  Padlock هاي ايمني براي اطمينان از جداسازي مناسب، جاهايي كه ضروري است تعبيه شوند . 

، كه براي اينكـار تهيـه    Sub-Station Log Book در پروانه كار ها و شماره هاي  Padlockشماره هاي : 10 -6-4
 .شده است ليست شوند 



  داشت ، ايمني و  محيط زيست شركت ملي گاز ايرانبه
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  مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام كار جهت استفاده در تمامي شركتها و مناطق عملياتي تابعه     
  پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي پارسيان، ايالم و مجتمع گاز پارس جنوبي شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  شركت ملي گاز ايران به استثناء شركتهاي پااليش گاز  

 

  
 

٣٩

6-4-11:  Padlockد آنها در جايگاه نگهداري كليد هـا در  هاي ايمني كه يك كليد دارند بايدكليSub-Station )   جهـت
 .نگهداري شوند ) جلوگيري از خطر گم شدن آنها

، مـي تـوان از وسـايل چنـد قفلـه                                دسـتگاه  روي يـك     Padlockهرجا كه الزم است، به جاي استفاده از چنـد           :6-4-12
)Multi-Locking Device (استفاده كرد.  

  . شودStartوجيه مسئول محوطه مبني بر اينكه دستگاه مورد نظر تحت هيچ شرايطي نبايستي ت:6-4-13

 كـردن وسـيله     Lock-Offبسته به نوع كاري كه روي دستگاه انجام مي شود، جداسازي ممكن اسـت فقـط                 :6-4-14
ستند انجـام  اگر كار برروي قسمت هايي كه رسانا هـ . باشد ) Contactor Circuit Breaker/(كنترلي اصلي 

  . نيز الزامي استHVكابل هاي  Earthing كردن، Lock-Offمي شود ، عالوه بر 

6-4-15 :Lock-off        كردن وسيله كنترلـي، شـامل Rack-out   كـردنbreaker/contactor      قابـل جداشـدن     هـايي كـه
  .Cubicleهستند، و در صورت نياز برداشتن آن از 

 هـا ممكـن    Padlock كردن بـدون برداشـتن   Rack-inسب بصورتي كه  ها در جاهاي مناPadlockگذاشتن :6-4-16
 .نباشد

كردن فقط توسط افـراد مجـازتعميرات بـرق و يـا كارشناسـان واحـد آب وبـرق و بخـار                        Lock-offعمليات  :6-4-16
  .پذير مي باشد  امكان

  انجـام ميـشود     Breaker/Contactorهمـراه    Earth-Switchبـا بـستن      HV كابـل هـاي      Earthingعمليات  :6-4-17
  . كامل ميشود Padlock و با نصب (close-position)كردن آن در حالت بسته  Lock-offو 

بوسيله ي نفر ارشد مجاز واحد بـرق ،كـسي كـه داراي    ) Earthing and Locking-off(جداسازي الكتريكي :6-4-18
 واحد برق روي بخـش هـاي      وي همچنين كارهايي كه توسط پرسنل     . مجوزهاي مربوطه است انجام مي شود     
  .رسانا انجام مي شود را توضيح مي دهد

اگر كار پرسنل برق جدا كردن موتور براي برداشتن آن توسط ديگران به عنوان مثال تعميرات مكانيك است،                  :6-4-19
محـدوده ي كـار در   . اين قسمت كار مقدماتي بايد  قبل از ارائه ي پرميت اصلي تعميرات مكانيك انجـام گيـرد          

 و تجهيزاتي است كاركنانمسئول حفاظت از ) الكتريكال( اصلي توضيح داده شده و فرد مجاز برق پروانه كار
  .كه تحت نظر او كار مي كنند 

  
در پااليشگاهها و ديگر تاسيسات شركت ملي گاز ايران نفرات مجاز براي ايزوله كـردن برقـي دسـتگاهها  و                    : 6-4-20

  .ير ارشد آن سازمان مشخص شوندبايد توسط مدپروانه كار امضاي 
  

   الزم است افراد مجاز براي انجام كار ايزوله كـردن برقـي از شـركتها و موسـسات معتبـر گواهينامـه مجـاز                       :6-4-21
 )(CERTIFICATEدريافت نمايند .  
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   :تاريخ 
 

  شركت ملي گاز ايران
  محيط زيستبهداشت، ايمني و 

  پروانـه كار گـرم
Hot Work Permit  شماره رديف ايمني:  

  مدت اعتبار   :Equipmentنام دستگاه        :از ساعت 
        :تا ساعت 

   :Tag numberشماره دستگاه  :محل كار 
   :شرح كار

  :      شماره پروانه ورود   □           خير  □آيا نياز به پروانه ورود دارد ؟                 بلي  
  چرا خير ؟  خير  بله  شرايط مورد بازرسي

   □ □   آيا وسايل كامالً تهويه و محوطه از مواد قابل اشتعال ، سمي و شيميايي پاك شده است ؟-1
   □ □   آيا وسايل با بخار و آب شستشو داده شده است ؟-2
   □ □  ؟دكار ميباشد و اطفاء حريق خوF & Gآيا نياز به قطع سيستم هاي  -3
 متري قرار گرفته كامالً پوشيده 25 آيا حوضچه ها ، نهرهاي فاضالب ، زيرآبها و ساير مجاري كه در شعاع -4

   □ □  و مسدود شده است ؟

   □ □  روي جعبه آن نصب شده است ؟آيا فيوز برق دستگاه خارج ، جريان برق قطع ، تابلوي خطر و قفل ايمني  -5
جوشكاري و كابلهاي آن در محوطه ايمن قرار گرفته و گيره اتـصال منفـي آن در نزديـك تـرين                      آيا ماشين    -6

   □ □  نقطه به محل جوشكاري نصب شده است ؟
 آيا از كليه نقاطي كه ممكن است از آنجا بخار ، مايعات قابل اشتعال ، سمي يا شـيميايي وارد وسـايل شـود ،                    -7

   □ □  ديده اند ؟بازرسي شده و با صفحات كور مسدود گر

   □ □   آيا وسايل و امكانات آتش نشاني فراهم گرديده است ؟-8
   □ □   آيا به كارهايي كه ممكن است اين كار گرم را به خطر اندازد توجه شده است ؟-9

  نتيجه آزمايش گازهاي قابل اشتعال ، سمي و اكسيژن
  (%VOL) نتيجه آزمايش گاز اكسيژن  (ppm)سمي  (%LEL)قابل اشتعال   
                    مقدار
                    ساعت

                   نام و امضاء

  :وسايل استحفاظي مورد نياز 
  كمربند ايمني □  لباس ويژه □   :بدن  كاله پارچه اي □  كاله ايمني □  :سر 

  ضد غبار □  شيميايي □   :ماسك  عينك ايمني □  حفاظ صورت □  :صورت 
  هواي فشرده دستگاه □  يونيت فيلتر □ :نفسيت دستگاه  چكمه ايمني □  كفش ايمني □  :پا 

  داخل گوش □  گوشي هدفوني □   :گوشي  دستكش ويژه □  دستكش كار □  :دست 
                                                                                     )(                                                                                                                      نام ببريد  :        وسايل ويژه 

  :توصيه هاي الزم 
  

  .كليه شرايط و موارد فوق را شخصاً بازرسي كرده و محوطه براي انجام كار گرم آماده و كامالً ايمن است
            :ول محوطهؤنام و نام خانوادگي مس

 و پس از پايان كار ، محل كـار را  را   تأييد مي نمايم) پيمانكار/ رسمي(مهارت و آمادگي كاركنان . روش هاي احتياطي الزم آگاهم و آنها را بكار خواهم بست       مده و   مخاطرات ع از  
  .تميز و به مسئول محوطه تحويل خواهم داد 

     :ول اجراي كارؤنام و نام خانوادگي مس

  .مي پذيرد.............................................................................................  نامطلوب و ناايمن در اجراي كار و جبران خسارات وارده را شركت تبعات حقوقي ناشي از عملكرد
                                                               :پيمانكار نماينده / پيمانكارنام و نام خانوادگي

  . اعتبار زماني آن به پايان رسيد و با پروانه ديگري ادامه خواهد يافت□ / )پروانه باطل شد(بحالت تعليق درآمد □ / خاتمه يافت □.................... كار فوق در ساعت 
  :ل محوطه وؤ   نام و امضاء مس             :                                        كار ول اجرايؤنام و امضاء مس

   ايمني و آتش نشاني -4ول محوطه                      ؤ مس-3 نصب در محل                      -2ول اجراي كار                      ؤ مس-1           :توزيع نسخ 
HSE-FO-S-129(0)-88 



 

  
 

    :تاريخ 
  

  شركت ملي گاز ايران        
  محيط زيست     بهداشت، ايمني و 

  پروانه كار سرد
Cold Work Permit  شماره:  

   : Equipment نام دستگاه       : از ساعت 
  مدت اعتبار

        :تا ساعت
  :  محل كار 

   :(Tagnumber) شماره دستگاه
  :شرح كار 

  :شماره پروانه ورود         □           خير  □آيا نياز به پروانه ورود دارد ؟                 بلي  
  چرا خير ؟ خير  بله  شرايط مورد بازرسي

   □ □   آيا وسايل ازموادقابل اشتعال،سمي يا شيميايي كامالً تخليه و تهويه شده است  ؟-1
   □ □   آيا وسايل با بخار آب شستسو داده شده است ؟-2
وي جعبه آن نصب     آيا فيوز برق دستگاه خارج، جريان قطع، تابلوي خطر و قفل ايمني ر             -3

   □ □  شده است ؟
كـه ممكـن اسـت ازآنجابخـار ، مايعـات قابـل اشـتعال ، سـمي                    آياشخصاً ازكليه نقـاطي    -4

   □ □  ياشيميايي وارد وسايل شود بازرسي كرده و با صفحات كور مسدود شده اند ؟

   □ □   ؟ آيا به كارهايي كه ممكن است اجراي اين كار را به خطر اندازد ، توجه كرده ايد-5

   □ □  ؟ و اطفاء حريق خودكار ميباشدF & G آيا نياز به قطع سيستم هاي -6
   □ □   آيا به مخاطرات محيط كار توجه شده و تحت كنترل قرار گرفته است؟-7

  نتيجه آزمايش گازهاي قابل اشتعال ، سمي و اكسيژن
 (%VOL) نتيجه آزمايش گاز اكسيژن (ppm)سمي  (%LEL)قابل اشتعال   

                    مقدار
                    ساعت

                   امضاءنام و
  :وسايل استحفاظي مورد نياز 

   كمربند ايمني□   لباس ويژه□  :بدن    كاله پارچه اي□  كاله ايمني □  :سر 
   ضد غبار□   شيميايي□  :ماسك    عينك ايمني□  حفاظ صورت □  :صورت 

   دستگاه هواي فشرده□   فيلتر يونيت□  :دستگاه تنفسي    چكمه ايمني□  كفش ايمني □  :پا 
   داخل گوش□   گوشي هدفوني□  :گوشي    دستكش ويژه□  دستكش كار □  :دست 

              )                                                               (                                                                                                                              نام ببريد  :        وسايل ويژه 
   :توصيه هاي الزم 

  . محوطه براي انجام كار آماده و كامالً ايمن استكليه شرايط و موارد فوق را شخصاً بازرسي كرده و
  :ول محوطهؤنام و نام خانوادگي مس

  
  

 و پس از پايان     را تأييد مي نمايم   ) پيمانكاران/ رسمي(از روشهاي احتياطي الزم آگاهم و آنها را بكار خواهم بست ، مهارت و صالحيت كاركنان                 از مخاطرات عمده و     
  .ول محوطه تحويل خواهم دادؤكار ، محل را تميز و به مس
      :ول اجراي كار ؤنام و نام خانوادگي مس

  .مي پذيرد............................................................................. تبعات حقوقي ناشي از عملكرد نامطلوب و ناايمن در اجراي كار و جبران خسارات وارده را شركت
  :                                                              نماينده پيمانكار / پيمانكاردگينام و نام خانوا

  

  . اعتبار زماني آن به پايان رسيد و با پروانه ديگري ادامه خواهد يافت□/ ) پروانه باطل شد(بحالت تعليق درآمد □/   خاتمه يافت□.................... كار فوق در ساعت 
  :ل محوطه وؤ                نام و امضاء مس:                                       كار ول اجراي ؤم و امضاء مسنا
  

   ايمني و آتش نشاني -4ول محوطه       ؤ مس-3 نصب در محل       -2ول اجراي كار       ؤ مس-1        :توزيع نسخ 
HSE-FO-S-130(0)-88 

  
  



 

  
 

  
  

     : صدورتاريخ
  

   ايرانشركت ملي گاز
  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  پروانه ورود افراد به داخل ظروف و فضاهاي بسته
Confined Space Entry Permit  شماره:  

  مدت اعتبار   :)(Equipment نام دستگاه   :از ساعت
   :تا ساعت

  :محل كار 
   :(Tag number)شماره دستگاه

  :شرح كار 
  
  

  چرا خير ؟ خير بله  زرسيشرايط مورد با  
  □□   آيا وسايل كامالً تهويه شده است ؟-1
  □□   آيا وسايل با بخار و آب شستشو شده است ؟-2
  □□   آيا دماي ظروف براي ورود مناسب مي باشد ؟-3
  □□   پاك شده است؟ و خفه كننده آيا فضاي بسته از مواد قابل اشتعال ، سمي و شيميايي-4
صاً از كليه نقاطي كه ممكن است بخار ، گاز و يا مواد نفتي داخل فـضاي بـسته شـود                      آيا شخ  -5

  □□  بازرسي كرده و آيا كليه آنها مسدود شده است ؟

  □□   آيا امكانات الزم جهت مراقبت ، امداد و نجات افراد داخل پيش بيني شده است ؟-6
  □□  ن و اشتعال زايي بي خطر هستند ؟علقات داخل ظروف از لحاظ سمي بود و مت آيا رسوبات-7
 آيا جريان برق دستگاهها قطع گرديده، قفل ايمني و عاليـم خطـر روي تـابلوي آن نـصب شـده           -8

  □□  است ؟

  □□   آيا روشنايي و تهويه دائمي از نوع ضد انفجار فراهم شده است ؟-9
  □□   آيا حوضچه ها داراي پلكان دسترسي مناسب مي باشند؟- 10

  نتيجه آزمايش گازهاي قابل اشتعال ، سمي و اكسيژن
  (%VOL)نتيجه آزمايش گاز اكسيژن (ppm)سمي  (%LEL)قابل اشتعال   

                             مقدار
                    ساعت

                    امضاءنام و
  :  وسايل استحفاظي مورد نياز 

  كمربند و طناب نجات □   ويژهكش دست □  دستگاه تنفسي بلومن □  فيلتر يونيت □   كاله ايمني□
  .................................. □  دستگاه تنفسي هواي فشرده □ييلباس مخصوص مواد شيميا □  عينك شيميايي □  چكمه ايمني □

  :توصيه هاي الزم 
  
  

  .مي باشد ايمن فضاي بسته براي ورودكليه شرايط و موارد فوق را شخصاً بازرسي كرده و 
                                                                            امضاء                                  :ول محوطه ؤام خانوادگي مسنام و ن

  
  .يد مي نمايم را تأيپيمانكاري/ صالحيت، سالمت و تناسب جسماني كاركنان رسمي آگاهم و آنها را بكار خواهم بست واز روشهاي احتياطي الزم 
                                                                       امضاء                                   :ول اجراي كارؤنام و نام خانوادگي مس

  
  .بازديد از محل و بررسي هاي الزم صورت گرفت و شرايط براي ورود نفرات مورد تأييد مي باشد

                                     امضاء                          :      نما ينده  مورد تائيد ايمني/ ايمني  كارشناسانوادگي نام و نام خ
  

  .كليه افراد از فضاي بسته خارج شده و اين پروانه لغو مي گردد................ اعالم مي دارد در ساعت 
  :ول اجراي كارؤ                                                            نام و امضاي مس :       ول محوطهؤنام و امضاي مس

  
   ايمني و آتش نشاني-4ه       ول محوطؤ مس-3 نصب در محل       -2ول اجراي كار       ؤ مس-1        :توزيع نسخ 
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     : صدورتاريخ
  

  شركت ملي گاز ايران
  يمني و محيط زيستبهداشت، ا

  پروانـه پرتو نگـاري
Radiography Permit 

 

  :شماره رديف ايمني 

  مدت اعتبار  :(Equipment)نام دستگاه     :از ساعت 
    :تا ساعت 

  :محل كار 
  :(Tag Number)شماره دستگاه 

  :شرح كار 

  چرا خير ؟ خير  بله  رشرايط مورد بازرسي توسط پرتو نگا
   □ □   ؟ وسايل حفاظت فردي به همراه دارندنپرتو نگارا آيا -1
شده محوطه پرتو نگاري با نوار ايمني و تابلوهاي هشدار دهنده يا چراغ چشمك زن محصور آيا -2

  است؟
□□  

   □ □   ؟ وجود داردوحادثه امكان جدا سازي ايمن منبع راديو اكتي/ درصورت وقوع حريق  آيا -2
   □ □  و كارايي دستگاه پرتونگاري اطمينان داريد؟ ايا از صحت -4
بازرسـي شـده وداراي گواهينامـه كاليبراسـيون معتبـر      ) دوزيمتر محيطي(آيا دستگاه سنجش اشعه    -5

   □ □  ؟ميباشد

   □ □   ؟ محوطه اندازه گيري تأييد شده است درµs/hr 7.5من حد اي آيا -6
   □ □  هيدات الزم پيش بيني شده است؟ آيا در صورت خارج شدن چشمه از دستگاه تم-7

  □□   آيا پرتونگار داراي مجوز از سازمان انرژي اتمي مي باشد-8

  .مهارت و صالحيت كاركنان خود را تاييد مي نمايم. از روش هاي احتياطي الزم آگاهم و آنها را به كار خواهم بست

                                                                                                                           :سرپرست تيم پرتو نگاري نام و امضاء 

  چرا خير ؟ خير  بله   مسوول محوطهشرايط مورد بازرسي
   □ □  شده است ؟گواهينامه ها و مجوزهاي مذكور رويت  آيا -1
   □ □  است ؟خليه شده محوطه كامالً از مواد قابل اشتعال و سمي ت آيا -2
به موارد خطري كه محوطه پرتو نگاري را به مخاطره مي اندازد به اطالع پرتونگار رسانده شده  آيا -3

   □ □  ؟است

   □ □  آيا از كليه نقاطي كه ممكن است مواد داخل وسايل شود بازرسي كرده و مسدود شده اند ؟ -  4
   □ □   ؟يو اكتيو از زمان پرتو نگاري اطالع دارند رادمحلافراد شاغل در نواحي مجاور   آيا -5
   □ □   ؟جهت انجام كار با واحد ايمني و آتش نشاني هماهنگي الزم بعمل آمده استآيا - 6
   □ □   ؟از خروج كاركنان و افراد متفرقه از محوطه پرتو نگاري اطمينان داريد آيا -7

   :توصيه هاي الزم

  .ايمن استآماده و كامالً پرتو نگاري رسي كرده و محوطه براي انجام  را شخصاً بازباالكليه شرايط 

  امضاء                                                                                                                                               :ول محوطهؤنام و نام خانوادگي مس

 اعتبار زماني آن به پايان رسيد و با پروانه□ / )پروانه باطل شد(بحالت تعليق درآمد □ /  و منبع راديو اكتيو به محل ايمن انتقال داده شد  خاتمه يافت□.................... ساعت كار فوق در 
  .ديگري ادامه خواهد يافت

  :ول محوطه ؤ           نام و امضاء مس                                                                         : سرپرست تيم پرتونگاريامضاء نام و

   ايمني و آتش نشاني-4ول محوطه                      ؤ مس-3  بازرسي فني                      -2                      پرتو نگار -1           :توزيع نسخ 
HSE-FO-S-132(0)-88 



 

  
 

  

  
  

   ملي گاز ايران ركتش
  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  پروانه كار برقي
Electrical Work Permit   تاريخ:  

  مدت اعتبار        از ساعت
        تا ساعت 

  :شماره رديف ايمني  : محل كار 
  : نام دستگاه

  : شرح كار  : شماره دستگاه
  : نوع ولتاژ

HV      MV      LV 
  چراخير؟  خير  بله  شرايط مورد بازرسي  نتيجه آزمايش گازها و مواد قابل اشتعال

  نام و امضاء مجاز  ساعت  مقدار
              آيا محوطه جهت انجام كار برقي آماده شده است؟ 

آيا به كارهائيكه ممكن است اجراي اين كار را به خطر 
  اندازد توجه كرده ايد؟ 

            

             آيا وسايل اطفاء حريق مورد لزوم فراهم گرديده است؟ 
        آيا آزمايش مواد قابل اشتعال الزم است؟ 

مح
ول 

سئ
ط م

وس
ت ت

سم
ن ق

اي
يل 

تكم
طه 

و
ش

        آيا اطمينان از قطع برق حاصل شده است؟ 
  : توصيه هاي الزم

  

  ): پيمانكار/رسمي(                         نام و نام خانوادگي مسئول محوطه كليه شرايط فوق را شخصاً بازرسي كرده و محوطه براي انجام كار برقي آماده و كامالً ايمن است     
  امضاء 

  چرا خير؟   خير  بله  شرايط مورد بازرسي  چرا خير؟  خير  بله  شرايط مورد بازرسي

        آيا فيوزهاي اصلي بيرون آورده شده است؟          شده است؟ (off)آيا كليد دستگاه خاموش 
        آيا سيستم اتصال زمين برقرار است؟         آيا كليد از داخل سلول خارج شده است؟ 

        آيا فيوزهاي كنترل بيرون آورده شده است؟         آيا اهرم كليد قفل شده است ؟ 
        آيا تابلو خطر نصب شده است ؟           شده است؟(off)آيا دسته كليد اصلي خاموش 

آيا سيستم اطفاء حريق از سرويس خارج شده         آيا دسته كليد قطع كننده قفل است؟ 
  است؟ 

      

        آيا اتصال موتور قطع گرديده است ؟         آيا نيازي به چك كردن ولتاژ مي باشد؟ 
  : توصيه هاي الزم
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                      كاله ايمني غيرفلزي                      ماسك هواي تنفس                 دستكش ايمني برقي                 عينك ايمني نقاب صورت : وسايل استحفاظي ويژه 
  الزم نيست .....................................................................................                     ...................................                 ساير وسايل                                    كمربند ايمني 

  . شرايط فوق را شخصاً بازرسي كرده و دستگاه جهت انجام كار آماده و كامالً ايمني بوده و از احتياطهايي كه بايد در نظر داشت آگاهم 
  : ول اجراي كار ؤ                               نام و نام خانوادگي مس                           :عمليات برق / ول ارشد برقؤمس

  :                                                                                                        امضاء 

  .) پروانه باطل شد(                       به حالت تعليق درآمد . خاتمه يافت ............................. ................. فوق در ساعت كار
   . اعتبار زماني آن به پايان رسيد و با پروانه ديگري ادامه خواهد داشت

  : ول محوطه ؤ                                                                 نام و امضاء مس:                              ول اجراي كار ؤ                     نام و امضاء مس
  
  

  

  برق مسؤول عمليات - ايمني و آتش نشاني               - مسؤول محوطه                  - نصب در محل كار                  - مسؤول اجراي كار             -:     توزيع نسخ 
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  :تاريخ
  : شماره

  
  
  

  شركت ملي گاز ايران
  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  پروانه حفاري 
Excavation Permit  

  : پيوست  )ويژه شركتهاي پااليش گاز(

  ): هدف از خاكبرداري(شرح كلي كار 
  
  

)       متر(                  برآورد عرض )                             متر(                  رآورد عمق چاله                        ب                      كانال  
  )متر(                     برآورد طول 

  : محل مورد نظر 
  

  : وسايل و ابزار مورد نياز 
                 )پيكور(چكش برقي   چكش بادي                   بيل مكانيكي                         كلنگ                              بيل دستي 
  :                                                     )نام ببريد: (غيره 

   خير             بله     :                        آيا به صدور پروانه كار گرم نياز داريد) الف 
   خير  بله                :                 آيا به صدور پروانه كار سرد نياز داريد) ب 

  : وسايل ايمني مورد نياز 
گل   عينك گا كاله ايمني              گوشي ايمني              چكمه              دستكش ايمني           كفش ايمني             

   غيره          عالئم هشدار دهنده ايمني 
  : ساعت :                          لغايت تاريخ :                                    ساعت :                               از تاريخ :        مدت اعتبار پروانه 

  : اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه 
  خير                                  بله :                                  ئم هشدار دهنده و حصار براي انجام كار مورد نياز است آيا عال) الف 

  خير                                  بله  آيا نياز به بستن و يا انحراف جاده مي باشد ؟                                                              ) ب 
  خير                                  بله آيا احتمال ريزش كانال وجود دارد و نياز به شمع زني مي باشد؟                                       ) ج

  : ول محوطه ؤمس
  امضاء :                                                            ساعت :          تاريخ :                                             نام 

  
  : ول اجراي كارؤمس

  امضاء :                                       ساعت :                                تاريخ:                                              نام 
  

  تعميرات ابزار دقيق  تعميرات مكانيك  تعميرات برق  براتواحد مخا  واحد مهندسي
واحد پااليش و 

  نيروگاه
  شرح اقدامات احتياطي الزم 

  
  

  : تاريخ 
  امضاء 

شرح اقدامات احتياطي 
  الزم 

  
  : تاريخ

  امضاء 

  شرح اقدامات احتياطي الزم 
  
  

  : تاريخ
  امضاء 

  شرح اقدامات احتياطي الزم 
  
  

  : تاريخ 
  امضاء 

  ات احتياطي الزم شرح اقدام
  
  

  : تاريخ
  امضاء 

شرح اقدامات احتياطي 
  الزم 

  
  : تاريخ

  امضاء 
  

  واحدهاي ذيربط) 5  مهندسي ) 4  ايمني و آتش نشاني ) 3    ول محوطه ؤمس) 2    ل اجراي كار وؤمس) 1: توزيع نسخ 
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  شركت ملي گاز ايران       

   و محيط زيستبهداشت، ايمني

   : كار مي بايد به نكات اشاره شده ذيل در حين انجام كار متعهد باشند ول اجرايؤ مسول محوطه وؤمس   : مالحظات
ه طريق ايمن نظارت مقررات پي كني ، گود برداري ، كار بي خطر در مجاورت سيم ها يا لوله هاي هوايي را مطالعه و در حين انجام كار بمورد اجرا گذاشته  و در انجام كار ب

 .كافي را منظور نمايند

 .در حين اجراي كار به كليه اقدامات احتياطي و مطالبي كه توسط مسئولين واحدهاي مرتبط ذكر شده توجه كنند )1

  . ضميمه گرددمجوز به يد  محل انجام كار با P&IDنقشه و  )2
  

  :محل كروكي و ساير توضيحات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HSE-FO-S-134(0)-88   (Page: 2 Of 2) 

 شمال



 

  
 

  :تاريخ 

  : شماره

  

      
  

  شركت ملي گاز ايران
  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  حفاري پروانـه 
Excavation Permit  

  :پيوست  )ويژه شركت انتقال گاز ايران(

   :)هدف از خاكبرداري  ( كاركلي شرح 

 )متر    (                           طولبرآورد  )متر    (                           عرضبرآورد   )متر (                           برآورد عمق     چاله □  كانال □
 )كروكي پشت صفحه (   :محل مورد نظر 

  :وسايل و ابزار مورد نياز 
  )نام ببريد                                       ( غيره  □  )پيكور ( چكش برقي  □ چكش بادي □  بيل مكانيكي □  كلنگ □  بيل دستي □
    خير □  بله □  آيا به صدور پروانه كار گرم نياز دارد ؟) الف
    خير □  بله □   نياز دارد ؟سردآيا به صدور پروانه كار ) ب

  :وسايل ايمني مورد نياز 
  غيره □  عالئم هشدار دهنده ايمني □ عينك گاگل □ كاله ايمني □  گوشي ايمني □  چكمه □  دستكش ايمني □  كفش ايمني □

  (            )ساعت :                               لغايت تاريخ /(            )     ساعت :                                از تاريخ :مدت اعتبار پروانه 
  :اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه 

  :چرا خير  خير □  بله □   ؟ حصار براي انجام كار مورد نياز استعالئم هشدار دهنده وآيا ) الف
  :چرا خير  خير □  بله □   ؟نياز به بستن و يا انحراف جاده مي باشدآيا ) ب
  :چرا خير  خير □  بله □   ؟احتمال ريزش كانال وجود دارد و نياز به شمع زني مي باشدآيا ) ج
  :ول محوطهؤمس

 امضاء(            )                                      ساعت :                                                            تاريخ :                         نام 
  :ول اجراي كارؤمس

 امضاء       )                                      (     ساعت :                                              تاريخ :                                       نام 

  :شرح اقدامات احتياطي الزم توسط واحدهاي مرتبط 

  :رئيس تاسيسات تقويت فشار / رئيس مركز بهره برداري خطوط لوله/   رئيس واحد مهندسي-1

  امضاء:                                                                              تاريخ                                                                            

  : رئيس واحد تعميرات برق -2
                         امضاء:                                                                                                                                  تاريخ 

  :رئيس نگهداشت سيستمهاي مكانيزه /  رئيس واحد تعميرات ابزار دقيق-3

  مضاءا:                                                                                                                                                         تاريخ 

  : رئيس واحد مخابرات و تله متري - 4
  امضاء:                                                                                                                                                         تاريخ 

  : رئيس واحد ديسپچينگ -5

  امضاء:                                                                                                                                 تاريخ                         

  : رئيس واحد حفاظت از زنگ -6
  امضاء:                                                                    تاريخ                                                                                      

  واحدهاي ذيربط) 5  مهندسي        ) 4               ايمني) 3    ول محوطه ؤمس) 2    ل اجراي كار وؤمس) 1: توزيع نسخ 
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  شركت ملي گاز ايران       
  داشت، ايمني و محيط زيستبه

  

   :ول اجراي كار مي بايد به نكات اشاره شده ذيل در حين انجام كار متعهد باشند ؤول محوطه و مسؤمس   : مالحظات
 انجام كار به طريق ايمن نظارت مقررات پي كني ، گود برداري ، كار بي خطر در مجاورت سيم ها يا لوله هاي هوايي را مطالعه و در حين انجام كار بمورد اجرا گذاشته  و در

 .كافي را منظور نمايند

 .در حين اجراي كار به كليه اقدامات احتياطي و مطالبي كه توسط مسئولين واحدهاي مرتبط ذكر شده توجه كنند )3

  .  محل انجام كار بايد به مجوز ضميمه گردد P&IDنقشه و  )4
  

  :محل كروكي و ساير توضيحات 
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  :تاريخ 

  :شماره 

  

  
  

  شركت ملي گاز ايران

  بهداشت، ايمني و محيط زيست

  حفاريپروانـه 
Excavation Permit  

  :پيوست   )ويژه شركتهاي گاز استاني و شركت مهندسي و توسعه گاز ايران(

  ) :اري هدف از خاكبرد( شرح كلي كار 

 )متر (                 برآورد طول    )متر (                           برآورد عرض     )متر (                           برآورد عمق     چاله □  كانال □
 )كروكي پشت صفحه (   :محل مورد نظر 

  :وسايل و ابزار مورد نياز 
  )نام ببريد                             ( غيره  □  )پيكور ( چكش برقي  □ باديچكش  □  بيل مكانيكي □  كلنگ □  بيل دستي □
    خير □  بله □  آيا به صدور پروانه كار گرم نياز دارد ؟) الف
    خير □  بله □  آيا به صدور پروانه كار سرد نياز دارد ؟) ب

  :وسايل ايمني مورد نياز 
  غيره □    عالئم هشدار دهنده ايمني □  عينك گاگل □ كاله ايمني □  يمنيگوشي ا □  چكمه □  دستكش ايمني □  كفش ايمني □

  (            )ساعت :                               لغايت تاريخ /(            )     ساعت :                                از تاريخ :مدت اعتبار پروانه 
  :اقدامات حفاظتي و پيشگيرانه 

  :چرا خير  خير □  بله □  الئم هشدار دهنده و حصار براي انجام كار مورد نياز است ؟  آيا ع-1
  :چرا خير  خير □  بله □    آيا نياز به بستن و يا انحراف جاده مي باشد ؟-2
  :چرا خير  خير □  بله □    آيا احتمال ريزش كانال وجود دارد و نياز به شمع زني مي باشد ؟-3
  :چرا خير           خير  □          بله □            أسيسات زيرزميني و غير مدفون در محل حفاري وجود داردآيا احتمال برخورد ت  -4
                                                يا مجوزهاي الزم از صاحبان تأسيسات زير زميني و غير مدفون موجود در محلآ  -5

  :چرا خير            خير □          بله □           .است؟ در صورت اخذ مجوز كپي پيوست گردددرخصوص حفاري اخذ گرديده 

  :ول محوطه ؤمس

  (            )                                    ساعت :                                              تاريخ :                                       نام 
  امضاء

  

  )از روشهاي احتياطي آگاهم و آنها را به كار خواهم بست: (ول اجراي كارؤمس
(            )                                      ساعت :                                              تاريخ :                                       نام 

  امضاء

  

  

  

  

 
  واحدهاي ذيربط) 5  مهندسي ) 4                 ايمني) 3    ول محوطه ؤمس) 2    ل اجراي كار وؤمس) 1: توزيع نسخ 
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  شركت ملي گاز ايران       

  بهداشت، ايمني و محيط زيست
  

   :ذيل در حين انجام كار متعهد باشند ول اجراي كار مي بايد به نكات اشاره شده ؤول محوطه و مسؤمس   : مالحظات
مقررات پي كني ، گود برداري ، كار بي خطر در مجاورت سيم ها يا لوله هاي هوايي را مطالعه و در حين انجام كار بمورد اجرا گذاشته  و در انجام كار به طريق ايمن نظارت 

 .كافي را منظور نمايند

 .و مطالبي كه توسط مسئولين واحدهاي مرتبط ذكر شده توجه كننددر حين اجراي كار به كليه اقدامات احتياطي  )5

  .  محل انجام كار بايد به مجوز ضميمه گردد P&IDنقشه و  )6
  

  :محل كروكي و ساير توضيحات 
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