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 هدف -1

هدف از اين دستورالعمل، تشريح الزامات و مقررات به منظور ايجاد وحدت رويه در تخصيص البسه و وسايل 

ان و درجه بنددي يسسدان و هماهندر بدراي مشداغل      نشان آتشحفاظت فردي متناسب با فعاليت و ماموريت 

 باشد. ی در صنعت نفت مینشان آتشی مطابق الگوي نوين ساماندهی مشاغل نشان آتش

 و محدوده تاثيردامنه كاربرد  -2

هاي مستقل ستادي و ساير واحدها و  ی / تابعه، مديريتفرع ی،اصل هايشرکت يکليه براي دستورالعمل اين

الزم االجدرا   هاي واگذارشده به بخش غير دولتی صدنعت نفدت   نفت و همچنين شرکت تاسيسات تابعه وزارت

 باشد. یم

در فدردي  مدورد اسدتفاده   تخصصدی   سداير وسدايل و تجهيدزات   ، تحويل و به کارگيري تاميننحوه   تبصره:

نشانی و ... بايدد بدر    نظير بی سيم، دستگاههاي گازسنج فردي، چراغ قوه روي کاله آتش ینشان آتشعمليات 

 باشد. دامنه اين سند نمی اساس براورد نيازمندي عملياتی و بر اساس رويه هاي جاري انجام شود و در شمول

 و ضمانت اجراها مسئوليت -3

 عهدده اداره کدل    سند بدر روزرسانی و نظارت عاليه بر حسن استقرار اين  بازنگري، بهHSE   و پدافندد

 باشد. غيرعامل وزارت نفت می

  مديريتHSE ريزي و هماهنگی جهت اسدتقرار  هاي اصلی، مسئوليت برنامه و پدافندغيرعامل شرکت

 ها / واحدهاي صنعت نفت و نظارت و کنترل استقرار آن را به عهده دارند. اين سند در سطح شرکت

 مول دامنه کاربرد اين سند، موظف به اجراي اين دستورالعمل و حصول هاي مشمديران عامل شرکت

  .باشند اطمينان از حسن اجراي مفاد آن می

 الزامات و مستندات مرجع -4

در صنعت نفت. ابدالغ شدده    ستيز طيو مح یمنيبهداشت، ا تيرياستقرار و توسعه نظام مد يراهنما .0

 70/10/10مورخه  3103-71/0نامه شماره  یط

 ی در صددنعت نفددت. ابددالغ شددده طددی نامدده شددماره نشددان آتددشالگددوي نددوين سددازماندهی مشدداغل  .7

 اداره کل تشسيالت، روشها و تعالی سازمانی 71/07/0399ص ا مورخ  013196/711 



 

دستورالعمل وسايل حفاظت فردي و درجات آتش نشانان در 

 81 از 6 صفحه صنعت نفت

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-210(1) اداره كل بهدا

 

  

 تعاریف  -5

مجموعه البسه و  (:Firefighting Personal Protective Equipmentي )نشان آتشوسایل حفاظت فردي 

ان در برابدر مواجهده   نشدان  آتدش از حفاظدت   يا درجه جاديا يبرای که نشان آتشتجهيزات حفاظت فردي ويژه 

ی  شدده و الزم اسدت در حدين    طراح ياضطرار اتيعمل ريو سا ینشان آتش اتيعمل ینامطلوب با خطرات ذات

ر پيشدگيري از آسديب فدردي توسدط     واکنش به حوادث، شرايط اضطراري و عمليات اطفاء حريق، بده منظدو  

(، پدوتين و  Fire suitی)نشان آتشمحافظ  و شلوار )کاپشن( ان استفاده شود. اين مجموعه شامل کتنشان آتش

، (SCBA)نشانی، مقنعده و هدود محدافظ، دسدتگاه هدواي فشدرده تنفسدی         نشانی، دستسش آتش چسمه آتش

 و کاله با محافظ چشم و گوش است. 0(PASS)دستگاه سيستم ايمنی هشدار فردي 

تجهيزاتدی کده بده منظدور     (: Respiratory Protective Equipment-RPE) تجهيزات حفاظتت تنفستي  

 شوند. ات طراحی میرحفاظت سيستم تنفسی فردي در برابر گازها، بخارها يا ذ

کده   یتنفس دستگاه (:Self-Containment Breathing Apparatus :SCBA) دستگاه تنفسي خود تامين

 اطراف است. طيو مستقل از محکند  حمل میرا  یقابل تنفس هوايشود و  یم دهيتوسط کاربر پوش

تنه را پوشانده اما انگشتان و سدر   ی حفاظتی که نيمنشان آتشمولفه اي از وسايل حفاظت فردي (: Coat) كت

 پوشاند. را نمی

تنه به جز انگشتان و قوزک  ی که از پاها و نيمنشان آتشاي از وسايل حفاظت فردي  مولفه (:Trousersشلوار )

 کند. پا محافظت می

حفاظدت بداال و پدايين تنده      کده ی نشان آتشوسايل حفاظت فردي از  يا مولفه (:Coverall) لباس تمام تنه 

نده در برابدر مخداطرات    عمدومی ) را به صورت ها به جز سر، انگشتان دست و انگشتان پاها  شامل بازوها و ران

 کند. خاص( تأمين می

ی که حفاظت پاها، قوزک پا و نشان آتشاي از وسايل حفاظت فردي  مولفه (:Footwearي )نشان آتشپوتين 

 آورد. بخش پائين ران را فراهم می

                                                           
1
 Personal Alert Safety System (PASS) 
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و انگشدتان دسدت  محافظدت     ی کده از مد   نشان آتشمولفه اي از وسايل حفاظت فردي  (:Glove) دستکش

 کند. می

 کند. محافظت میاي از لباس و تجهيزات حفاظتی که از سر به  مولفه (:Fire Helmet) ينشان آتشكاله 

PASS (Personal Alert Safety System): صدا يا نور يا  دستگاه قابل حمل و شخصی که با ارسال سيگنال(

يا اتمام هواي تنفسی، شدن  حرکت نظير بی نشان آتشدو(، که در صورت بروز وضعيت مخاطره آميز براي  هر

 کند.  موقعيت وي را مشخص می نشان آتشبه منظور کمك به 

تناسدب بدا رده حرفده اي اسدتفاده     : نشان قابل نصب روي سردوشی البسه وکاله کده م ينشان آتشدرجات 

 شود. می
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 اقدامات -6

 اننشان آتش حفاظت فردي وسائل يهاي عموم يژگیو -6-1

فرآيندهاي کداري موجدود    ان ونشان آتشوظايف همه بايد  ی،نشان آتش فردي حفاظت وسايل انتخاب منظور به

مين و بسدارگيري  أدر فرايندد تهيده، تد   . و مشدخص گدردد   يیبطور کامل شناسا ی،نشان آتشدر سطح سازمان 

 وسائل استحفاظی بايد موارد ذيل در نظر گرفته شوند:

 ،در برابر  اننشان آتشخطرات شغلی و محيط کار بوده و حفاظت  فرآيندهاي کاري، متناسب با نوع کار

 را تامين نمايد. محيط کار شغلی و مخاطرات

 .استفاده از آن، آسان و راحت باشد  

  متناسب باشد.نشان آتشابعاد و اندازه آن براي ، 

 و محيط نباشد. نشان آتشخطر براي  خود وسيله حفاظتی عامل ايجاد 

  استفاده باشد.با حداقل آموزش قابل 

 .با استانداردهاي تخصصی و کيفی مرتبط مطابقت داشته باشد 
 

 شناسایي مخاطرات   -6-2

 باشدد.  مدی  شغلی سكيارزيابی ر و شناسائی مخاطرات ،ینشان آتشوسايل حفاظت فردي تعيين  اولين گام در

هداي مختلدف    روش .صدورت پدذيرد   یسازمانهاي  رويهو  متداول يیفرايند شناسايی بايد بر اساس روش اجرا

 باشدد.  ها مدی  يسی از اين روش 7(JHAوجود دارد که روش ارزيابی ريسك شغلی ) امری براي اين کيفی و کمّ

شدامل مدوارد    ینشدان  آتشمشاغل  استفاده کرد. خطرات عمومی NFPA 1851توان از استاندارد  می همچنين

 : شود( محدود به اين موارد نمی) زير است

 .ها بدن، صورت و دستتأثير گرما روي  -0

 .خطر آتش گرفتن لباس -7

سيسدتم  روي بدر   آتدش  در حدين اطفداء   ات مواد شديميايی تأثير محصوالت ناشی از احتراق و بخار  -3

 تنفسی.

 .کاهش ديد به علت دود و قطع روشنايی  -0

  .شوک الستريسی -0

                                                           
2
 Job hazard analysis 
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 .سقوط اشياء -6

  .ح داغوتأثير ميزان گرماي باال در نتيجه تماس با سط -2

 . خوردنافتادن و سر  -1

مشدخص شدده در ايدن    ی نشدان  آتدش وسدايل حفاظدت فدردي    اسدتفاده از  متغيدر خطدرات،    ماهيتبه دليل 

آگداه   هدا  آنهداي   از محدوديتبايد و  الزامی است اننشان آتشتوسط  دستورالعمل به عنوان حداقل مورد نياز؛

 .باشند

 اننشان آتشالزامات و تقسيم بندي وسایل حفاظت فردي   -6-3

 الزامات عمومي -6-3-1

ها، از رده خارج کردن و آزمايش عملسردي  ها و شبرنر طراحی، استفاده، نگهداري، شستشو، عالمت -0

 انجام پذيرد. ENيا  NFPAمطابق با استاندارد  بايدی نشان آتشوسايل حفاظت فردي 

ان را در برابدر خطدرات محديط کدار     نشان آتشان، عالوه بر اينسه بايد نشان آتشوسايل حفاظت فردي  -7

 مخاطرات ديگري براي ايشان و محيط زيست در پی نداشته باشند. بايدمحافظت کند، 

فرآيند خريد وسايل حفاظت فردي بايد بر اساس استانداردهاي تخصصی و کيفی رايج ملدی و بدين    -3

ندابع خريدد مدورد    المللی و از فهرست توليد کنندگان و تأمين کنندگان مجاز مندرج در فهرسدت م 

 ( صورت پذيرد.AVLتأييد وزارت نفت )

تحت پوشش قانون کار و تامين اجتماعی، بايد عالوه بر رعايت الزامدات   نشان آتشدر مورد کارکنان  -0

صنعت نفت، الزامات قانون کار نيز رعايت شود، کارفرمايان و مسئوالن مربوطه مسلفند بر اساس نظر 

ان در محيط کار، وسايل حفاظت نشان آتشمين حفاظت و بهداشت شوراي عالی حفاظت فنی براي تأ

فردي و ايمنی الزم را تهيه و در اختيار ايشان قرار داده و چگونگی کاربرد وسايل فدوق الدذکر را بده    

 آنان آموزش دهند و نسبت به استفاده و نگهداشت صحيح تجهيزات نظارت کافی نمايند.

هاي تابعه، ملزم به رعايت الزامدات ايدن دسدتورالعمل و     کتشرکت هاي پيمانساري طرف قرارداد شر -0

 باشند. استقرار آن در محيط کار می

خارج کردن وسايل حفاظت فردي نو تحويل شده از محيط کدار و يدا واگدذاري بده اشدخاص ديگدر        -6

 ممنوع است. 

 بنديزمان مهبرنا الزامات اين دستورالعمل و بر اساس با مطابقان بايد نشان آتش فردي حفاظتوسايل  -2

در صورت تسرار درخواست وسايل حفاظدت فدردي خدارج از    . گردد عيتوزو  تهيه شرکت هر مصوب
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برنامه زمانبندي شده، با تشخيص مسئول مافوق، نسبت به بازنگري برنامه زمانبندي توزيع و تعديل 

 زمان تعويض اقدام شود.

 تحويدل  ازاي در يبعد افتيدر موعد از قبل جديد زاتيتجه دريافت و فردي حفاظتوسايل  تعويض -1

 .گيردمی صورت HSE امور دييتأ با و فرسوده و استفاده رقابليغ اقالم
 

 اننشان آتشتقسيم بندي وسایل حفاظت فردي  -6-3-2

ان در  پدنج  نشدان  آتدش ی، وسايل حفاظت فردي نشان آتشبا توجه به شرح وظايف و فعاليتهاي کاري مشاغل 

 شوند: تقسيم می گروه به شرح زير

 البسه فردي اداري. گروه اول:

 .ینشان آتشتجهيزات حفاظت فردي کار در ايستگاه هاي  گروه دوم:

 ی.نشان آتشتجهيزات حفاظت فردي عمليات  :گروه سوم

 .ینشان آتشتجهيزات حفاظت فردي تخصصی تيم  گروه چهارم:

 ان.  نشان آتشالبسه ورزشی  گروه پنجم:

 البسه اداري فردي  6-3-2-1

باشند. البسه  دار و کفش اداري بوده و مختص انجام وظايف اداري می شامل شلوار و پيراهن پاگوناين گروه 

ی نشدان  آتدش فردي اداري فاقد درجه حفاظت تخصصی می باشد. پيراهن بايد به گونه اي باشد کده درجده   

بداالي جيدب    سردوشی و روي پاگون پيراهن نصب گرديده و اتيست با درج نام و نام خانوادگی نيز بصورت

 ی تحويل شود.نشان آتشالبسه فردي اداري بايد به کليه کارکنان چپ پيراهن الصاق گردد. 

 تجهيزات حفاظت فردي كارگاهي  6-3-2-2

 ی نظيدر تعميدر و نگهدداري ادوات    نشدان  آتدش اين تجهيزات جهت استفاده در شرايط عادي کار در ايستگاه 

ی يا پاسخ به حوادث( نظيدر بازرسدی از   نشان آتشبه جز عمليات ی يا انجام ساير فعاليتهاي کاري )نشان آتش

 تجهيزات يا کنترل محيطی تاسيسات بوده و مطابق جدول شماره يك شامل موارد زير است: 
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لباس کار کارگاهی به صورت يك تسه يا دو تسه از جنس آنتی استاتيك و به رنر قرمز بدا قابليدت     -0

لباس کار کارگاهی دو تسه بدليل سرعت عمدل درتعدويض    ی به صورت سردوشی.نشان آتشنصب درجه 

 در هنگام وقوع شرائط اضطراري، بايد در اولويت قرار گيرد.

 (T-SHIRTزيرپيراهن لباس کار کارگاهی آستين کوتاه از نوع )  -7

 نمايد. ساق بلند که قوزک پا را حفاظت میپوتين ايمنی با سرپنجه هاي فوالدي و   -3

 کاله ايمنی   -0

 کاردستسش   -0

 عينك ايمنی محافظ چشم )با شيشه يا طلق بی رنر(  -6

توگوشی محافظ )در جاهايی که صددا بديش از حدد اسدتاندارد ميباشدد گوشدی محدافظ اسدتفاده           -2

 گردد( می

به کليه کارکندان   )به عنوان حداقل قابل تحويل( 0جدول  -0تجهيزات حفاظت فردي بايد بر اساس پيوست 

 ی تحويل شود.نشان آتش

 

  ينشان آتشتجهيزات حفاظت فردي عمليات  6-3-2-3

يه کارکنان توسط کل، بايد در زمان واکنش به حوادث، شرايط اضطراري و عمليات اطفاء حريقاقالم اين گروه 

ان، افسران و افسران ارشد( مورد استفاده قرار گيرد. اين اقالم نشان آتش) هاي سازمانی نشانی در همه رده آتش

 شامل موارد زير است:

و در صدورت نيداز بيسديم    طلدق محدافظ صدورت     مجهز به هدگير، ی به رنر قرمزنشان آتشکاله   -0

 مسالمه صوتی

 (Fire suiteی شامل کاپشن و شلوار )نشان آتش باس عملياتیل  -7

 ینشان آتش چسمه  -3

 ی نشان آتش دستسش  -0

 يا هود مقنعه  -0

 داراي سيستم ارتباطی صوتی(درصورت نياز )ی گوش  -6

 ی )محافظ سيستم تنفسی(تنفسفشرده هواي دستگاه   -2

 .(PASS) يهشدار فرد یمنيا ستميس  -1
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)بده عندوان حدداقل قابدل      7جدول  -0بايد بر اساس پيوست  ینشان آتشتجهيزات حفاظت فردي عمليات 

 ی تحويل شود.نشان آتشتحويل( به کليه کارکنان 

 نشان به تيم آتشبه تعداد مورد نياز عملياتی تهيه و  PASSی و سيستم تنفسهواي فشرده دستگاه  تبصره:

 آماده يا در زمان عمليات تحويل می گردد.

 

  ينشان آتشتجهيزات حفاظت فردي تخصصي تيم  6-3-2-4

اقالم اين گروه بايد در زمان واکنش به حوادث، شرايط اضطراري و عمليات اطفاء حريق، توسط کليه کارکنان 

ان، افسران و افسران ارشد( مورد اسدتفاده قدرار گيدرد. ايدن     نشان )آتش سازمانیی در همه رده هاي نشان آتش

 :شود( )محدود به اين موارد نمی اقالم مطابق شامل موارد زير است

 يا نزديك آتش لباس نسوز ورود به آتش -0

 لباس نسوز مقاوم در مقابل حرارت -7

 HAZMATلباس  -3

گدردد و   ی نگهداري مینشان آتشاقالم اين گروه به تعداد مورد نياز در عمليات تخصصی، تهيه و در ايستگاه 

 باشد.  نشانی نمی آتشلزومی به تحويل شخصی به کارکنان 
 

 اننشان آتشالبسه ورزشي  6-3-2-5

ان به منظور حفظ آمادگی عملياتی، الزم اسدت مجموعده البسده    نشان آتشبا توجه به ضرورت ورزش مستمر 

ان قرار گيرد. نوع و تعداد البسه ورزشی براساس الزامدات و  نشان آتشورزشی به صورت البسه فردي در اختيار 

 رويه هاي جاري هر شرکت تعيين می گردد.
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 3آتش نشان 

 2آتش نشان 

 8آتش نشان 

 8 آتش نشاني افسر

  2آتش نشاني  افسر

 3آتش نشاني افسر

 8افسرارشد 

 2افسر ارشد 

 3افسر ارشد 

 ي وزارت نفتنشان آتشدرجات  -6-4

کارکندان   رده بنددي حرفده اي   آتش نشدانی در صدنعت نفدت،   الگوي نوين سازماندهی مشاغل  اساس بر

المللدی و اصدول مفهدومی وحددت     استانداردهاي بدين مراتبی  سلسله نظامبر اساس  نشانی ايستگاههاي آتش

عنوان و درجه  9 قالب نشانی صنعت نفت درآتشبا هدف استانداردسازي، مشاغل فرماندهی و حيطه کنترل 

 شود.ريزي میطرحشسل شماره يك مطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شسل شماره يك: رده بندي حرفه اي مشاغل آتش نشانی صنعت نفت

 

در کليه مشاغل ايستگاههاي آتش نشانی از رده شدغلی آتدش   تعيين سطوح حرفه اي آتش نشانان، به منظور 

متناسب بدا رده حرفده اي متنداظر مطدابق      ،سردوشی البسه وکاله درجات نشان تا رئيس ايستگاه، بايد نشان

  استفاده شود. و طرح و ابعاد مندرج در پيوست شماره دو زير مشخصه هاي به شرح شسل شماره يك و 
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 :آتش نشاني كاله روي بر - الف

 0* 1و اندازه آن حدداکرر بده ابعداد    با کيفيت و دوام مناسب برچسب شبرنر نشان درجه روي کاله از نوع 

 ، طرفين کاله عمليات آتش نشانی می باشد.نشان محل نصبسانتيمتر باشد. 

 بر روي البسه:  -ب 

هاي آن  و رأس سانتی متر 0و عرض کوچك  0زرگ و عرض ب 00طول از جنس پارچه نسوز به نشان درجه 

محدل  باشد.  می پيوست شماره دوطرح جدول شماره يك و  مطابقها  ی و رنر المانسگرد و رنر زمينه مش

ندام  ، ندام همچنين الزم اسدت   لباس کار کارگاهی می باشد. و لباس فرمهاي پيراهن  بر روي سر شانهنصب، 

سانتيمتر با رندر زمينده    2در  0/0بر روي يك اتيست پالستيسی مرغوب به ابعاد  ر فردو درجه ه خانوادگی

 .شودنصب و لباس کار کارگاهی ی و خط سفيد درج و روي جيب سمت چپ پيراهن سمش

 

 

 جدول شماره يك: ابعاد زمينه نشان درجات آتش نشانی روي البسه
 
 

 ها پيوست -7

 ینشان آتش: جداول بازه زمانی تحويل وسايل و البسه حفاظت فردي 0يوست پ

 ی در صنعت نفتنشان آتشهاي  نشان درجات رده طرح و ابعاد :7پيوست 
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 ينشان آتش: جداول بازه زماني تحویل وسایل و البسه حفاظت فردي 1پيوست  -7-1

 

 و دوره زمانی قابل تحويل ینشان آتشتجهيزات حفاظت فردي کار در ايستگاه هاي  -شماره دو جدول

 كاله ایمني 
لباس 

 كار
 كفش ایمني

 دستکش

)بر اساس نوع 

 مخاطره(

 عينک 

)بر اساس نوع 

 مخاطره(

 گوشي
 

 

 

    

 شش ماه/سه سال سه سال سه ماه ساالنه شش ماه پنج سال

 

 

 ینشان آتشتجهيزات حفاظت فردي عمليات  -شماره دو جدول

ي با نشان آتشكاله 

 طلق محافظ صورت  
 لباس عملياتي

چکمه و 

 پوتين

 ينشان آتش

 مقنعه دستکش
دستگاه 

 تنفسي

 يمنیا ستميس

ي  هشدار فرد
(PASS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

دستورالعمل وسايل حفاظت فردي و درجات آتش نشانان در 

 81 از 86 صفحه صنعت نفت

فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-210(1) اداره كل بهدا

 

  

 ي در صنعت نفتنشان آتشحرفه اي نشان درجات رده هاي طرح و ابعاد : 2پيوست  -7-2

 3 نشان آتش

 

 2 نشان آتش

 

 1 نشان آتش
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 3 آتش نشاني افسر

 

 

 2 آتش نشاني افسر

 

 1 آتش نشاني افسر
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 3افسر ارشد 

 

 2افسر ارشد 

 

 1افسر ارشد 

 
 


	185289
	MOP-HSED -In -210

