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 صفحات / صفحه شماره یافته تغيير هايبخش / بخش شماره تاریخ اصالحيه شماره

    

    

    

    

 

 محل درج مهر اعتبار

 

 

و از   به تصویب رسید 01/5/0959 ، مورخ HSEجلسه شورای هماهنگی مدیران   سی وسومیناین سند در 

 تاریخ تصویب معتبر و از تاریخ ابالغ الزم االجراست.
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 دفه . 1

  HSEمالحظاتاین راهنما با هدف تشریح چارچوب کلی، الزامات اساسی و نحوه استقرار نظام پروانه کار و  

 باها و واحدهای تابعه صنعت نفت سطح شرکت در...(  و بستهی فضاهاورود به  گرم،کار  سرد،از قبیل کار )آن 

-های کلی مورد نیاز در تدوین دستورالعملراهنمای مذکور چارچوب .است شده نیتدو رانهیشگیپی کردیرو

 کند.  راهنما را تشریح می این مشمولی واحدها هیکلبرداری های مرتبط با نظام پروانه کار، جهت بهره
 

 دامنه کاربرد و محدوده تاثير  . 2

ها، ی تابعه، مدیریتهاشرکت یه)کل یو فرع یاصل هایبرداری ستاد وکلیه شرکتراهنما جهت بهرهاین 

درکلیه ( یساتو مناطق، اماکن و تأس هاسازمان ی،و خدمات یدیتول هایهای تحت پوشش، شرکتمجموعه

هر . باشدشده، مییفتعر یاراتو اخت هاباتوجه به مسئولیت برداری، توسعه و برچیدناندازی، بهرهمراحل راه

های های اجرایی و دستورالعملها با توجه به ماهیت عملیات و فرایندهای جاری الزم است رویهیک از شرکت

وابط و چارچوب کلی که در این راهنما تشریح شده است، تهیه های مورد نیاز را بر اساس ضکاری و فرم

 نمایند. 

 ها و ضمانت اجرامسئوليت  . 3
بازنگری و به روز رسانی این راهنما  و در سطح صنعت نفتنظارت عالیه بر استقرار نظام هماهنگ پروانه کار 

ریزی جهت استقرار این سند به برنامههای اصلی موظف باشد. شرکتوزارت نفت می HSE برعهده اداره کل

م از جمله رویه ها، دستورالعملها و مستندات الزو ابالغ بازنگری  ،تهیهو تاسیسات تابعه  ها/در سطح شرکت

باشند. میو نظارت و کنترل بر اجرای آن های ذکر شده در این راهنما با رعایت چهارچوب فرمهای مورد نیاز

 باشند.میو مستندات مرتبط به اجرای این سند  موظفها و تاسیسات تابعه شرکت

 الزامات و مستندات مرجع . 4
مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت. ابالغ شده راهنمای استقرار و توسعه نظام  .0

 25/10/00مورخه  9059-20/0طی نامه شماره 
2. Guidelines on permit to work (P.T.W) systems, OGP. January 1993.  

3. API recommendation practice 2009. Safe welding, cutting, and hot work practices in the 

petroleum and petrochemical industries.  

4. API recommend practice 2201. Safe Hot Tapping practices in the petroleum & 

petrochemical industries.  
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 تعاریف . 5
 و پیمان موضوع کارهای انجام و بوده پیمان کننده امضاء طرف یک که است حقوقی شخص: کارفرما

 هایجانشین و نمایندگان است، کرده واگذار پیمانکار به را پیمان مدارک و اسناد اساس بر مربوطه تعهدات

  .هستند کارفرما درحکم کارفرما، قانونی

 عوموض کارهای انجام و بوده پیمان کننده امضاء دیگر طرف که است حقیقی یا حقوقی شخص: پيمانکار

 هایجانشین و نمایندگان. است گرفته عهده به را پیمان اسناد و مدارک اساس بر مربوطه تعهدات و پیمان

  .هستند پیمانکار حکم در پیمانکار قانونی

فردی که سرپرستی کارکنان را در انجام کاری که تحت کنترل پروانه  رئيس/سرپرست/مسئول انجام کار:

 شود، به عهده دارد. کار انجام می

فردی که اجازه انجام فعالیتی که تحت کنترل پروانه کار باید انجام  (:Permit Issuer) پروانه صادرکننده

 نماید.گیرد را  صادر می

فردی است بعنوان نماینده کارفرما که مسئولیت نظارت، بازرسی و پایش عملکرد پیمانکاران را بر عهده  ناظر:

 دارد. 

گیری از ظر را با بهرهافرادی که طبق پروانه صادره، اجازه انجام فعالیت مورد ننيروهاي مجري کار: 

 دهند. را در وضعیت ایمن تحویل میهای مشخص دریافت نموده و پس از اتمام کار، سایت کاری دستورالعمل

دهد اجازه الزم از طرف افراد پروانه کار فرم مخصوصی است که نشان می (:Permit to work) پروانه کار

-ذیصالح جهت انجام کار توسط کارکنان مجاز، در زمان و مکان مشخص صادر شده است. این فرم تایید می

 است.  خطریبو  بالمانعشرایط و زمان معین نماید که انجام کار در محل قید شده تحت 

تواند باعث ایجاد حرارت کافی به واسطه شعله، جرقه یا سایر منابع عملیاتی که می (:Hot workکار گرم)

کارگرم بار قابل اشتعال را دارد. و غ ها یا گردافی برای مشتعل کردن بخارات، گازکه انرژی کبه نحوی گردد 

جوشکاری با برق، برش و جوشکاری فلزات با گاز، لحیم کاری، گرم کردن و کوبیدن شامل مواردی از قبیل 

متحرک، استفاده از  هایهای بخار و کورهمیخ پرچ، استفاده از بخاری برقی با شعله روباز، روشن کردن دیگ

سازی سطوح های برقی که ضد انفجار نیستند، عملیات سند بالست )آماده و تمامی دستگاه 0دستگاه میگر

 ها، ها(، سمباده زدن، استفاده از موتورهای برقی، سیم های برق با سه شاخهمخازن، ظروف و دستگاه

های درون سوز  های فیلم برداری و عکس برداری دیجیتال با فالش و بدون فالش، استفاده از ماشیندستگاه

ی محوطه(، باز کردن درب و جاگذاری و بنزینی، دیزلی و گاز سوز )جز هنگام استفاده در جاده های عموم

برداشتن توپک از محفظه فرستنده و گیرنده در عملیات پیگرانی خطوط لوله، عملیات اتصال به خط 

                                                           
0 Megger 
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(، کوبیدن و باز و بسته کردن پیچ و مهره با هر نوع پتک )به غیر از برنجی(، عملیات انشعاب Tie inگازدار)

 باشد.( و ... میHot tappingگرم )

تکنیکی برای نصب انشعاب به لوله یا تجهیزات در سرویس و  :(Hot tapping) عمليات انشعاب گرم

سپس ایجاد یک دریچه در آن لوله یا تجهیزات به واسطه دریل کاری یا برش یک بخشی از لوله یا تجهیز در 

معموال هنگامی که خارج کردن لوله یا تجهیزات از  Hot tappingباشد. داخل اتصاالت نصب شده می

 گیرد. ، انجام میعملی یا معقول نباشد  های مرسومیا پاکسازی آن به واسطه روش purgeسرویس یا برای 

Hot tapping  را دربردارد که مجاورت محتویات هم جوشکاری روی تجهیزات در سرویس و هم برش آنها در

 Hotهرگز نباید بعنوان کار روتین در نظر گرفته شود.  و روتین متفاوت استکه از کار گرم معمول یا 

tapping توانند لحاظ نمی کار شروع الزم قبل ازدر صورتی که احتیاطات  -نباید یک کار اضطراری باشد

 در اینصورت واحد یا تجهیزات باید متوقف و یا از سرویس خارج گردند.   ،گردند

کاری است که گرمای ناشی از انجام آن نتواند گازها و یا بخارات قابل اشتعال را  (:cold work) کار سرد

زا و یا فشار شدیدی که بتواند انجام آن مستلزم استفاده از شعله و یا وسایل حرارتی جرقه و مشتعل سازد

توسط سایر هایی که جزء کارهای گرم نباشند و باعث احتراق گازهای قابل اشتعال گردد، نباشد. فعالیت

-های کار)گودبرداری، کار در ارتفاع، غواصی، کار برقی و ...( پوشش داده نشود کار سرد محسوب میپروانه

 هایی از کار سرد عبارتند از:شود. نمونه

 نصب، برچیدن و تمیزکاری که قادر به تولید جرقه نباشند 

  تست فشار تاسیسات و تجهیزات 

 ولید جرقه/حرارت نباشداری در صورتی که قادر به تتمیز ک 

  جابجایی مواد خطرناک برای مثال منابع رادیواکتیو، مواد شیمیایی خورنده، آزبست و غیره 

 عایق کاری و رنگ کاری 

  گریس کاری و روغن کاری تجهیزات 

 برقکار روی تجهیزات الکتریکی بی 

ویژه و های کار پروانهپروانه کار مکمل در این سند (: complementary permitپروانه کار مکمل )

های کار اصلی )سرد یا با حساسیت باال به همراه پروانه که برای فعالیتهایگردد را شامل میها گواهینامه

 گردند.صادر میگرم( 

که برای کارهایی از قبیل کار در ارتفاع،  هستندهایی پروانه(: Special permits) پروانه کار ویژه

ه مشترک و قگودبرداری، پرتونگاری، کارهای برقی، انجام ایزوالسیون، ورود به فضای بسته، پروانه کار منط



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 7صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

ها به همراه پروانه سرد یا گرم به این پروانه شود. بسته به ماهیت کار ممکن استصادر میکار با جرثقیل 

 ر شوند.عنوان پروانه مکمل صاد

صادر  های کاربا حساسیت باال به همراه پروانه هایی که برای انجام کارهایپروانه(: certificateگواهينامه )

 می شود از جمله:

 گواهینامه های دریافتی از واحدهای مهندسی در هنگام انجام عملیات گودبرداری 

 های ایمنی و اضطراریو نگهداری سیستم گواهی نامه تعمیر 

 جداسازی گواهی 

 گواهی برای تست 

 گواهی داربست 

های تعمیراتی خاصی بدون غیرفعال سازی موقت یک تجهیز ایمنی برای فعالیت (:Override) غيرفعالسازي

اینکه منجر به توقف غیرضروری فرایند یا هشدار کاذب حریق شود، مثل غیرفعالسازی آشکارسازهای حریق 

 در منطقه متاثر از فعالیت جوشکاری. 

ارزیابی مجدد محیط کاری و شرایط پروانه کار  به منظور ادامه یافتن  :(Revalidation) ی مجدداعتباربخش

 )به غیر از آنچه که در پروانه کار درج شده است(. دوره دیگری از زمان ایمن برای  صورتبهکار 

شرایط محیط کاری، فعال دد مجدوره زمانی که پروانه کاری ممکن است قبل از ارزیابی (: Validity) اعتبار

 باقی بماند. 

ها به کل فرایند بررسی سیستم پروانه کار بواسطه پایش روزانه بواسطه ممیزی (:Verification)گذاري صحه

بوده است، اشاره  مدنظرای جهت حصول اطمینان از تداوم عملکرد سیستم به صورتی که های دورهو بازنگری

 دارد. 

جداسازی و قطع ارتباط کامل منابع انرژی جهت پیشگیری و حفاظت در برابر  (:Isolation) ایزوالسيون

شامل مسدود سازی یا کور کردن  ایزوالسیونباشد. رهاسازی انرژی یا مواد به محدوده کار در حال انجام می

(blanking or blinding( از هم باز کردن ،)breaking( ناهمتراز کردن ،)misalignment،)  بازکردن و

 doube block andسازی دوبل و تخلیه )ها، استفاده از سیستم مسدودهایی از خط یا لولهبرداشتن بخش

bleed گذاری همه منابع انرژی، قفل کردن، بستن و برچسب زدن همه شیرها و مسدود زنی یا برچسب(، قفل

 گردد.گردد( را شامل مینمی کردن و جدا کردن همه اتصاالت مکانیکی )که به این موارد محدود
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 اقدامات  . 6

 اهداف نظام پروانه هاي کار  1 - 6

 خاص یا هر نوع کار در  هایحصول اطمینان از اجازه رسمی برای انجام کار معین شامل کار/فعالیت

 های خاص تعیین شده، متفاوت از عملیات معمول را شامل گردد. محیط

 ارتباط با روش صحیح کار، محدوده کار، خطرات دربردارنده سازی برای افراد انجام دهنده کار در شفاف

 و هر محدودیت روی حوزه کار و دوره زمانی که کار ممکن است انجام شود.

 های بالقوه تعیین احتیاطاتی که باید انجام گیرد از جمله ایزوالسیون ایمن به منظور کنترل ریسک

 رهایش مواد خطرناک و منابع انرژی. 

  هایی که در مسئول یک واحد، تاسیسات یا دستگاه از همه فعالیت (افراداز اینکه فرد )حصول اطمینان

 گیرد، آگاه است. محدوده مسئولیت او انجام می

  پروانه کار فقط با هدف تامین یک سیستم کنترلی پیوسته نیست بلکه مدرکی است نشان دهنده نظام

 فرد یا افراد مناسب کنترل شده باشند. اینکه ماهیت کار و احتیاطات مورد نیاز به واسطه 

 در محیط کار ی کارهاایش و نشان دادن مناسب از پروانهنم 

 هایی که اجبار به تعلیق کار است یعنی توقف برای یک دوره فراهم کردن دستورالعملی برای زمان

 زمانی قبل از اینکه کار کامل شود. 

 های کاری که ممکن است با هم تداخل داشته الیتها یا تمهیداتی برای فعفراهم کردن دستورالعمل

 ها تاثیر بگذارند.باشند یا روی سایر فعالیت

  فراهم کردن دستورالعمل رسمی تحویل، برای اطمینان از اینکه هر بخش از تاسیسات که در اثر کار

 د.  باشنتحت تاثیر قرار گرفته است در یک شرایط ایمن و آماده برای برگرداندن به سرویس می

  گیرد، هایی که صورت میافراد مسئول در واحد یا تاسیسات از همه فعالیت حاصل گردد کهاطمینان

 آگاه باشند. 

 تعيين مسئوليت ها  2 - 6

مسئولیت شرح  وبه وضوح سمتِ  یدبا مرتبط هایهای اجرایی و دستورالعملهای تابعه در تدوین روششرکت

ها عدم تعریف شفاف مسئولیت. باشند، را بیان نمایندمسولیت کلیدی میهای پروانه کار دارای نظام افرادی که در

نوان راهنما در تواند به عمی 0جدولبوده است.  یپروانه کار علت بروز حوادث متعدد هاینظام یحصح یاجرا در

های تابعه که در راستای این راهنما تهیه و ابالغ خواهند های شرکتها در دستورالعملتعریف و تعیین مسئولیت

 شد، مورد استفاده قرار گیرد. 
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 کار های پروانه نظاممختلف در  2هایهای سمتشرح مسئولیت -0جدول

 هاتيمسئول سِمت

 رعاملیمد
  پروانه کار مستقر شده باشد. نظاماطمینان حاصل نماید که 

  پروانه کار طراحی شده و تداوم دارد.  نظاماطمینان حاصل نماید پایش، ممیزی و بازنگری 

 رئيس/ مسئول:

 تاسيسات -

 نوبتکاري -

 محوطه/واحد -

 

 

 

 

 پروانه کار.  نظام هایصدور پروانه کار و نظارت بر اجرای مقررات و دستورالعمل 

  شود کار به طور مناسب اجرا میهای پروانه  نظاماطمینان حاصل نماید 

  کنند، صالحیت پروانه کار، پروانه صادر یا دریافت می نظاماطمینان حاصل نماید کارکنانی که در

 الزم را دارند.

 ریزی، نحوه صدور و برگشت کار به درستی و با هماهنگی الزم انجاماطمینان حاصل نماید برنامه 

 شود.می

  اطمینان حاصل نماید که جهت انتقال موثر اطالعات سیستم پروانه کاری به تعویق افتاده بین

 ها در هنگام تعویض نوبت کاری، زمان مناسب در نظر گرفته شده باشد.نوبت کاری

  ای جهت اطمینان از اجرای موثر، مورد پایش قرار پروانه کار بطور دوره نظاماطمینان حاصل نماید

 گیرد.   می

 درک شده باشد. کامالًهای ذیربط اطمینان حاصل نماید ماهیت کار توسط کلیه گروه 

  ،اند. و کنترل شده ییشناسااطمینان حاصل نماید تمام خطراتی که با کار مرتبط هستند 

  اطمینان حاصل نماید تمام اقدامات احتیاطی الزم از جمله ایزوالسیون قبل از شروع کار انجام

 شده باشد.

 گذاری و قفل شوند تجهیزاتی که قرار است روی آنها کار انجام شود در صورت نیاز برچسب

(LOTO .) 

  اطمینان حاصل نماید تمام افرادی که ممکن است بواسطه کار متاثر شوند، از زمان شروع، تعلیق و

 پایان کار مطلع باشند.

 های مختلف در یک واحد و توسط گروه اطمینان از شناسایی فعالیتهایی که به صورت همزمان

گیرد و نیازمند صدور پروانه کار هستند. اطالع رسانی به افراد درگیر از فعالیتهای هم انجام می

زمان در حال انجام )هم فرد مسئول کار و هم مجری کار( و اطمینان از اینکه پروانه کار برای 

 ود. ش دادهرجاع متقابل وظایفی که ممکن است تاثیر متقابل داشته باشند، ا

  از زمان صدور پروانه کار تا مادامی که پروانه معتبر و کار در جریان است، مسئول بررسی شرایط و

 باشد. محیط کار و همچنین خطرات کار می

 دهند را مشخص نماید. لزوم حضور نفرات آماده باش و افرادی که تست گاز را انجام می 

 مکتوب نمودن آن در پروانه کار صادر شده، را برعهده دارد.  بررسی و تائید خاتمه کار و 

 

مجري 

 کار

 سرپرست/رئيس 

  پروانه کار متناسب با مکان انجام کار دریافت شده باشد.  نظاماطمینان حاصل نماید آموزش 

 های الزم را دریافت کرده باشند. دستورالعمل اطمینان حاصل نماید افراد تحت سرپرستی 

  انجام شود.   صادرکنندهاطمینان حاصل نماید تبادل نظر کامل در خصوص کل کار با فرد 

  باشد. شده دادهاطمینان حاصل نماید پروانه در حین انجام کار در معرض دید قرار 

  اطمینان حاصل نماید مجری کار در خصوص هر نوع خطر بالقوه و کل احتیاطات صورت گرفته و

                                                           
2positions 
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 هاتيمسئول سِمت
 صورت گیرد، آگاه شده باشد.  یا احتیاطاتی که باید

  باشند.  برقرارشدهاطمینان حاصل نماید اقدامات احتیاطی در کل فعالیت کاری 

  باشند که درصورت تغییر شرایط فوراً کار اطمینان حاصل نمایدکه کارکنان تحت سرپرستی آگاه

 متوقف و اطالع دهند. را

 ن شده )حدود فیزیکی، نوع کار و اعتبار اطمینان حاصل نماید گروه کاری از مرزها و حدود تعیی

 زمانی( تخطی ننمایند. 

  قرار اطمینان حاصل نماید هنگام تکمیل یا به تعویق افتادن کار، محیط کار در وضعیت ایمن

 پروانه مطلع شود.   صادرکنندهباشد و گرفته 

نيروهاي انجام 

 دهنده کار

  کار دریافت نموده و شناخت خوبی از این سیستم در های پروانه  نظامآموزش الزم را در خصوص

 ی که در آن مشغول بکار هستند را کسب نمایند.ساتیتأس

 هایی که نیاز به پروانه کار دارند را بدون اخذ پروانه مربوطه، نباید انجام ندهند. فعالیت 

  صورت از جانب سرپرست خود در ارتباط با وظایف شغلی خاص، خطرات و اقدامات احتیاطی

 باشند.  گرفته یا اقدامات احتیاطی که باید صورت بگیرد، توجیه شده

 در پروانه عمل نمایند.  شدهمشخصهای در حین کار مطابق با دستورالعمل 

 اند در وضعیت ایمن و هنگام توقف کار، محیط کار و هر گونه تجهیزاتی که مورد استفاده قرار داده

 ده شود. با نظم و ترتیب کارگاهی قرار دا

  چنانچه نسبت به انجام کار تردید داشتند یا اگر شرایط کاری تغییر نمود، کار را متوقف و با

 سرپرست خود مشورت نماید. 

  .برگه پروانه کار را در طول مدت انجام کار به همراه داشته باشند 

 ناظر
  بر عملکرد پیمانکاران نظارت و تائید درخواست پروانه مجریان پیمانکار و کنترل و نظارت دائمی

 باشد. ها میدر انجام ایمن و صحیح کلیه فعالیت

 مسئول پيمانکار
 مربوطه آگاه سازند.  تاسیساتکار  های پروانه نظامرا از اصول اساسی  کارکنان تحت سرپرستی 

 پروانه نظامو از چگونگی اجرای  های آموزشی مناسب را گذراندهمطئمن شود که کارکنان دوره 

  .پایش کنند را آموزش کارکنانو باشند های مربوطه مطلعکار و مسئولیت های

 رئيس/مسئول/کارشناس
HSE 

  کار . های پروانهنظام نظارت بر اجرای صحیح 

 های با ریسک باال )به درخواست رئیس/ مسئول: تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/واحد( که در فعالیت

گیرند، اطمینان حاصل نماید که شرایط محیط کار قبل از شروع کار تحت پروانه کار انجام می

 ایمن شده باشد. 
  درصورت اطمینان ازعدم ایمن سازی شرایط محیط کار، موظف است از ادامه کارجلوگیری بعمل

 .آورد
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 کار هاي مشمول دریافت پروانهفعاليت  3 - 6

جاری در حیطه مسئولیت خود پرداخته و  هایکاربران این راهنما الزم است به ارزیابی ریسک فعالیت

نمایند. بسیار حائز اهمیت  فهرستپروانه کار انجام گیرند را  نظامعملیات خاص و انواع کاری که باید تحت 

شوند )بخصوص پیمانکاران(، درک شفافی از است پرسنلی که از محیط کاری به محیط کار دیگری جابجا می

د، تا حد ممکن سیستم هماهنگ و یکپارچه بین تاسیسات و اماکن مختلف های پروانه کار داشته باشننظام

های محلی و کم و در یک شرکت برقرار باشد. ضروری است فرد شروع کننده کار با جزئیات دستورالعمل

شود، آشنایی داشته باشد. اهم مواردی که های پروانه کاری که در مکان خاص بکار گرفته مینظامکیف 

 باشند عبارتند از:می پروانهنیازمند صدور 

  انجام کارهایی که ممکن است ایمنی پرسنل، محیط زیست یا شرکت را در معرض مخاطره قرار

 دهد. 

 های غیر روتین )غیرمعمول( که ریسک باال داشته و نیاز به تجزیه و تحلیل ایمنی آندسته از فعالیت

 شغلی قبل از شروع کار داشته باشند. 

 های تعمیراتیفعالیت. 

 های مختلف یا پیمانکاران زمانی که نیاز است برای انجام فعالیتی بین دو یا چند گروه از بخش

 ایمن، هماهنگی و همکاری صورت گیرد. مختلف برای اطمینان از انجام کار به صورت

 گردد. هنگامی که فعالیت و مسئولیتی از یک گروه به گروه دیگری واگذار می 

، ) محدود به این موارد نمی باشد( گیرندپروانه کار انجام می نظامهایی که تحت برخی از فعالیت 2 جدولدر 

 شده است. فهرست

 ) محدود به این موارد نمی باشد( هایی که نیاز به دریافت پروانه کار دارنداز فعالیتبرخی  -2 جدول

 نام فعاليت

 ... و سندبالست ،یزنسنگ شعله، بای برشکار ،یجوشکار لیقب از شودیم دیتول حرارت درآن کهیی هاتیفعال .0

 .شود دیتول شود،یم موجب رای سوزکه آتش یهر عامل ایکه در آن جرقه و  ییهاتیفعال .2

جدا و خطرناک گردد )شامل  یمواد سمّ ها،دروکربنیناخواسته ه ایموجب رها شدن کنترل نشده  تواندیم کهیی هاتیفعال .9

 قابل اشتعال(  ای یمواد سمّ یمحتو زاتیتجه ایباز کردن خط لوله بسته، ظرف  ای کردن

 .ردیگیصورت م یو انفجار ویواکتیو مواد راد انفجاربا مواد خطرناک، قابل کار که در آن ییهاتیفعال .5

 بستهی درفضاها وکار مخازن به ورود .9

 با ولتاژ باال  یکیالکتر زاتیبا تجه کار .1

 اءیبا خطر سقوط اش ییهاوکاردرمکان درارتفاع کار .1

 زات،یتجه ی/باالیندیفرا زاتیخطرناک/تجه یهامحلی درباال برای مثال جابجایی بار)انتقال بار با ریسک باال  اتیعمل .0

 بلند کردن بار( تجهیزاتتست بار  ه،ینقل لیونقل کارکنان با استفاده از وساحمل
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 نام فعاليت

 گودبرداری .5

 وگاز، قیحر اعالنی هاستمی)مانند س دینمایخارج م سیرا از سرو یاتیح یمنیا یهاستمیس کهاتی ریتعم اتیعمل .01

 (قیحر اطفاء زاتیوتجه ازجان حفاظت زاتیتجه ،یهمگانی رسان اطالع ییهاستمیس

 یغواص مانند رآبیزی هاتیفعال .00

 وجود دارد. ایکه احتمال سقوط به داخل در ییایدر ساتیتأس کیدر هر محل مستقر در  کار .02

 ...( و اصالح نظافت، ،وسازساخت ،یبازرس ،یو نگهدار راتی)شامل تعم یدیتول ریو غ نیروت ریغ اتیعمل .09

 فشار تست .05

 سرویس)کار بر روی تجهیزات در سرویس هرگز نباید بعنوان روتین در نظر گرفته شوند(کار بر روی تجهیزات در  .09

هایی ها متناسب با ماهیت کار خودشان، فعالیتموارد فوق به صورت نمونه ارائه شده است و ضروری است که شرکت توجه:

 ند.که نیاز به پروانه کار دارند را در مستندات پروانه کار خود دقیقا مشخص نمای
 

 

 انواع پروانه هاي کار   1 - 3 - 6

ها پروانه باشد که به اقتضای فعالیتهای کار شامل دو نوع پروانه اصلی )گرم و سرد( و مکمل مینظام پروانه

تکمیلی )پروانه کار  ی کارهااصلی صادر خواهد شد و در صورت انجام فعالیت مشمول پروانه مکمل، پروانه

ویژه یا گواهی( به همراه پروانه اصلی )سرد و گرم( صادر خواهند شد. پروانه گرم به عنوان پروانه اصلی برای 

 باشد:شود. پروانه مکمل مشمول موارد ذیل میعملیات کار گرم صادر می

  بستهورود به فضای 

 پرتونگاری 

 گودبرداری 

 کار در ارتفاع 

 فرایندی/ الکتریکیایزوالسیون مکانیکی / 

 کار برقی 

 کار با جرثقیل 

 گودبرداری عملیات انجام هنگام در مهندسی واحدهای از دریافتی گواهی 

 اضطراری و ایمنی های سیستم نگهداری تعمیرو نامه گواهی 

 جداسازی  گواهی 

 تست برای گواهی 

 داربست گواهی 
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مانند پرتو نگاری، کارهای برقی، کار با جرثقیل، کار در ارتفاع، گودبرداری و غواصی اگر  هاییفعالیت توجه:

 هاهمراه پروانه مکمل هر کدام از این فعالیتکارگرم یا سرد باشند باید پروانه اصلی )گرم یا سرد( به  ءجز

 شود.یها صادر ممکمل هرکدام از این فعالیت پروانهصادر شود، در غیر این صورت فقط 
 

 کار گرم  پروانه 2 - 3 - 6

ی و تاسیسات کار گرم باید قبل از هر فعالیت جوشکاری یا ایجاد کننده جرقه در نواحی فرایند پروانه

شود، صادر گردد. گیرد و یا انبار میکه مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق مورد استفاده قرار میعملیاتی 

کار  پروانهباید مشخص نماید چه کسی مسئول بازرسی از محیط کار، انجام تست گاز و تائید  پروانهفرایند 

 برای انجام کار گرم است. 

اند، معین شده "کار گرم" مجاز که بعنوان نواحی محلهاییکار گرم به طور معمول برای انجام کار در  پروانه

تاسیسات عملیاتی و که از  مان و نصبا نواحی ساختی هاباشد مثال جوشکاری تعمیراتی در کارگاهنیاز نمی

ای جهت ایمن بودن و عدم تغییر شرایط از جدا شده باشند. این نواحی باید به صورت دورهی هیدروکربن

 وضعیت ایمن مورد بازرسی قرار گیرند. 

کار گرم باشد.  هپروانباید مکمل  بستهفضای  پروانهشود، انجام می بستهدر صورتی که کار گرم در یک فضای 

باشند، موارد خاصی از ها و مخازن، از آنجایی که به سایر تجهیزات متصل میکار گرم در داخل ظروف، مبدل

 هستند.  بستهفضای 

 بر روي تجهيزات در حال کارگرم کار  1 - 2 - 3 - 6

در نظر گرفته  "روتین"یک فعالیت تعمیراتی هرگز نباید بعنوان  حال کاربر روی تجهیزات در  تعمیرات

 انجام گیرد، مگر اینکه:  کارشوند. کار گرم نباید روی ظرف یا بخشی از تجهیزات در حال 

 تعیین گردد که هیچ ماده قابل اشتعال یا قابل احتراق در محیط کار وجود نداشته باشد.  -الف

 د شوند، وجود نداشته باشد. احتمال اینکه مواد قابل اشتعالی به ناحیه در حین انجام کار گرم وار -ب

ومالحظات الزامات  ، رعایتباشداجتناب ناپذیر روی تجهیزات در حال کار  انجام کارتوجه: در صورتی که 

 .الزامی است API-RP 2201 و API RP 2009های  استانداردالزامات به ویژه ی مرتبط هاداستاندارمندرج در 
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 آمده است.  0 شکلدر  حال کارگیری برای کار روی تجهیزات در ای از فرایند تصمیمنمونه

ارزشيابی شرای  کار

دستورالعمل در دسترس است 

 ير

مت اعد کردن تصمي  گيرندگان 

ریس  می تواند برطرف گردد 

 ير

شرای  را تغيير دهيد

حفاظت هاي ایمنی اجرا شود

 یا انحراف از دستورالعمل وجود دارد بله

بله

 HSEمدیر فنی  متخصصين 
عمليات و ن هداشت

بله
دستورالعمل  ا  کاري را براي 
فعاليت هایی که قبال تعریف نشده 

است  توسعه دهيد 

: نمونه هایی از تغييرات احتمالی
فشار  دما  )تجهيزات را ایزوله کنيد  شرای  عملياتی

( دبی
رویکرد جدیدي براي رفع مشکل مورد نياز است

عمليات کوتاه 

 ير

 

 حال کارای از فرایند تصمیم گیری برای کار روی تجهیزات در نمونه -0 شکل
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 اطالعات ضروري فرم پروانه کار  4 - 6

 نوع پروانه  .0

 شماره پروانه .2

 ای که باید انجام گیرد و هر محدودیت موجودتوصیفی از کار و وظیفه .9

 توصیفی از محل دقیق کار/شماره دستگاه و غیره .5

 استفاده گرددجزئیات بخش و ابزار کاری که باید  .9

 جزئیات خطرات بالقوه .1

 جزئیات احتیاطاتی که باید انجام گیرد .1

 جزئیات تجهیزات ایمنی و یا حفاظت فردی که باید استفاده یا پوشیده شود .0

 سایر افرادی که باید در جریان امور قرار گرفته و مطلع گردند و یا موافقت نمایند .5

 زمان صدور و طول مدت اعتبار .01

 انجام کار امضاء فرد مسئول  .00

 پروانه صادرکنندهامضاء فرد  .02

 اعالم تکمیل یا عدم تکمیل کار توسط فرد مسئول انجام کار و ترک محل انجام کار در وضعیت ایمن .09

است و تجهیزات به حالت اولیه  شدهیبررسکند محل کار پروانه که تائید می صادرکنندهامضاء فرد  .05

اعتبار  /تکمیل و تحویل گردیده  من قرار دارند و اینکه پروانهبرگردانده شده و یا در وضعیت ایزوله شده ای

 زمانی آن به پایان رسید و یا با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت.
 

  موزش و صالحيت  5 - 6

های مورد نیاز را گذرانده و از طریق ارزیابی نتایج پروانه کار باید آموزش نظام مرتبط باکارکنان کلیدی 

 . درییتشان مورد تایید قرار گکاری صالحی هاتجربهآموزش و 

  تحت ، 9الزامات آموزشی جدول نظام پروانه های کار و  در مورد ساالنهصادر کننده و دریافت کننده باید

و گواهی دریافت نمایند )در صورتی که پیمانکار به عنوان دریافت کننده ایفای نقش قرار گرفته آموزش 

 های آموزشی را طی نماید(.دوره باید هر سال یک بارنماید حداقل 

 حداقل هر سال یک کار باید  دهنده انجام مسئول ایمنی )و شخص انجام دهنده گاز سنجی( و نیروهای

را به همراه سایر موارد پروانه کار که بسته به ماهیت فعالیت هر  9اشاره شده در جدول  هایآموزش بار

 گردد، دریافت نمایند.شرکتی صادر می
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 الزامات آموزشی مورد نیاز برای کارکنان کلیدی در حوزه پروانه کار  -9جدول

 الزامات وظيفه

 

 رئيس/ مسئول: 

 تاسيسات -

 نوبتکاري -

)صادر محوطه/واحد 

 کننده پروانه(

 آموزشی:

 کار های پروانه نظامراهنمای   .0

 های شرکتیخط مشی شرکت، قوانین و دستورالعمل .2

 هامسئولیت .9

 شناخت کلیه مخاطرات موجود در محل کار .5

 تاریخچه موارد حوادث یا شبه حوادث در بردارنده نقص سیستم پروانه کاری .9

 در ارزیابی صالحیت صادر کننده پروانه، باید مالحظات ذیل مدنظر قرار گیرد: صالحیتی:

 نتایج ارزیابی آموزش -

 تجربه کاری مرتبط -

 باشددارای سالمت جسمی و روانی کامل  -
 های ذیل باشد: خود در حوزه صادر کننده پروانه باید قادر به تشریح دانش و صالحیتفرد 

 و تجهیزات  تاسیسات، واحدهاچیدمان 

 فرایند انجام کار 

 خطرات بالقوه موجود

 های کاهش خطرات قبل از صدور پروانهروش

 های خاص در ارتباط با صدور پروانهمسئولیت

 الزامات قانونی کاربردی 

 پروانه کارنظام ی سازآمادهبرای  شدهبکار گرفتهمحلی و شرکتی  الزامات

 شود(هایی که به چند زبان محاوره میهای ارتباطی )توانایی برقراری ارتباط برای مکانمهارت

 کاریالزامات تحویل نوبت

 اقداماتی که در شرایط اضطراری باید انجام گیرد

 موزشی برای ایفاء کنندگان وظیفه/نقشالزامات آ

 الزامات ممیزی و پایش
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 الزامات وظيفه

 مسئول انجام کار

 )سرپرست/رئیس(

 

 آموزشی: 
 خطرات بالقوه مرتبط با دستگاه/فرایند

 احتیاطات مورد نیاز قبل از آغاز کار

 پروانه کار نظامشرکتی به کار گرفته شده در  الزامات

 جزئیات موجود در سند پروانه کار

 سرپرست وظیفه/کار  عنوانبههای خاص در ارتباط با ایفای نقش مسئولیت

 کاریالزامات تحویل نوبت

 اقداماتی که باید در شرایط اضطراری انجام گیرد

 کنند(هایی که به چند زبان محاوره میهای ارتباطی )حضور ذهن در سایتمهارت

 ف کارالزامات آموزشی سیستم پروانه کاری برای شغل و برای اعضاء طر

 ناظر

 آموزشی: 
 خطرات بالقوه مرتبط با دستگاه/فرایند

 احتیاطات مورد نیاز قبل از آغاز کار، در حین کار و پس از اتمام کار

 پروانه کار نظامشرکتی به کار گرفته شده در  الزامات

 جزئیات موجود در سند پروانه کار

 کاریالزامات تحویل نوبت

 اضطراری انجام گیرداقداماتی که باید در شرایط 

نيروهاي انجام 

 دهنده کار

 

پروانه کار فعالیتی را انجام دهند، در جایی که  نظامسایر اعضاء نیروی کار که نیاز است مطابق با 

های خاص به همانگونه که های ویژه درباره دستورالعملباید کار انجام گیرد باید آموزش و راهنمایی

 نظامشوند، دریافت نمایند. این راهنمایی و آموزش شامل دید کلی از روی تاسیسات بکار گرفته می

 باشد. های خاص اعضاء  نیروی کار میپروانه کار و مسئولیت
 

 ارتباطات  6 - 6

پروانه  نظامکار، ارتباطات است. اهمیت ارتباطات اثربخش در  های پروانه نظام کارکردهای نیترمهمیکی از 

. برخی از شودیمباشند مشخص  در ارتباطکار با توجه به تعدد افرادی که ممکن است با این سیستم 

 از: اندعبارتقرار گیرند  توجه موردمواردی که الزم است در ارتباطات 

 پروانه انجام کار شرح واضحی از ماهیت واقعی، قلمرو کار، تعداد کارکنان، مشاغل  کنندهدرخواست

 را ارائه نماید.  اندشده گرفتهمختلف و ابزارهای خاصی که بکار 

 فرد مسئول انجام  واسطه بهانجام کار، خطرات بالقوه محیط کار، احتیاطاتی که  پروانه صادرکننده

 گیرد را به طور واضح بیان نماید.   کار صورت گرفته و یا باید صورت

 در صورت وقوع  ازیموردناطالعات دریافتی درباره خطرات، احتیاطات و اقدام  مسئول انجام کار

 مشخص با طرفین کار تبادل نماید. طوربهشرایط اضطراری را 



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 08صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 تغییر در شرایط کاری که ممکن  هرگونهدر صورت مشاهده  مسئول انجام کار و نیروهای مجری

 پروانه را مطلع نماید. صادرکنندهباشد، باید  رگذاریتأثاست بر اعتبار پروانه 
 

 

 هاي کارپروانهمراحل صدور   7 - 6

 هماهن ی 1 - 7 - 6

 ، هماهنگی در صدور شوندیمهای همزمان ایجاد فعالیت واسطهبهاجتناب از مخاطراتی که  منظوربه

به واسطه  ساتیتأسمسئول  باالیی برخوردار است. هماهنگی معموالً توسط رئیس/ تیاهمپروانه های کار از 

 گیرد. نظارت بر صدور و بازگرداندن کلیه پروانه های کار انجام می
 

 

 ریزيطرح 2 - 7 - 6

ی دقیقی زیربرنامهالزم است پیش از شروع کار  باشندیمیی که نیازمند دریافت پروانه کار هاتیفعالبرای 

 صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود: 

  باشد دیتائانجام کار مورد 

  مسئول محوطه از کلیه مخاطرات احتمالی کار مطلع بوده و اقدامات احتیاطی مورد نیاز در برابر

 تداخل احتمالی با سایر فعالیت کاری اتخاذ شده باشد. 

  موردی محیط کار تدابیر سازآمادهخطرات بالقوه شناسایی شده و در خصوص اقدامات احتیاطی و 

 اندیشیده شود.  ازین
 

 

 ارزیابی  طرات 3 - 7 - 6

 باشد. ی پروانه کار میسازآمادهاساسی در مرحله  مؤلفهارزیابی خطرات 

و سایر افرادی که به دانش  سرپرست انجام کارو با همکاری  پروانه صادرکنندهارزیابی خطرات توسط 

 ها الزم است به اصول زیر توجه شود:  . در ارزیابیردیگیمنیاز است صورت  هاآنتخصصی 

  کار کلیه مالحظات  منیاانجام  منظور بهگرفته شود.  سرپرست انجام کارجزئیات دقیق فعالیت از

 .شودیمانجام کار در نظر گرفته  نظر موردبندی یا روش در خصوص زمان

  قرار گیرند. این مالحظات خطرات مرتبط با مواد مورد  توجه موردالزم است خطرات فرایندی

 استفاده و تجهیزات فرایندی را شامل گردد. 

  از نظرات  توانیم. در صورت ضرورت شوندیممشکالت اجرایی کار نیز در این مرحله ارزیابی

 متخصصین مسئول انجام کار استفاده نمود.

 توجه مورداحتمالی انجام کار بر روی محیط اطراف و همچنین تاثیر محیط اطراف بر روی کار  ریتأث 

 .ردیگقرار 
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  ایمن اقدامات احتیاطی الزم اتخاذ  صورت بهانجام کار  منظور بهپس از ارزیابی خطرات الزم است

 گردند.
 

 اعتبار زمانی پروانه انجام کار 4 - 7 - 6

در پایان هر نوبتکاری پروانه کار لغو شده و باشد نجام کار، یک نوبتکاری میحداکثر اعتبار زمانی پروانه های ا

 گردد. پروانه جدیدی برای ادامه کار در نوبتکاری بعد صادر باید و 
 

 3پروانه کار مشترک 5 - 7 - 6

 هدف از پروانه کار مشترک عبارت است از:

یا تأسیسات را در  که ممکن است ایمنی کارکنانهایی حصول اطمینان از عدم تداخل فعالیت .0

 . معرض خطر قرار دهند

احتمال تداخل کارها توجه کافی داشته باشند و با  های کار الزم است نسبت بهپروانهصادرکننده  .2

های همزمان را ریزی دقیق و اتخاذ اقدامات احتیاطاتی مناسب، احتمال ایجاد تداخل فعالیتبرنامه

 .به حداقل برساند

نمایند، الزم است طور همزمان چندین نفر پروانه کار صادر می ر بهکه در محیط کادرصورتی .9

 .ها وجود داشته باشدها میان آنهماهنگی نزدیکی درخصوص عدم تداخل فعالیت

ای خارج از حدود مسئولیت در مورد صدور پروانه کار برای تاسیسات و تجهیزاتی که در محوطه .5

، نظرذکور از مسئول محوطه یا تاسیسات مورد باشد، سرپرست تاسیسات مآن واقع می مسئول

تقاضای تهیه و امضاء پروانه کار نموده، سپس خود بعنوان سرپرست تاسیسات در قسمت نام و 

 نماید. امضاء سرپرست تاسیسات یا محوطه امضاء دوم را 
 

 

 جداسازي )ایزوالسيون( 6 - 7 - 6

 ازجملهکنترل مخاطرات احتمالی  منظوربهعملیات تعمیرات و نگهداری،  هرگونهالزم است پیش از انجام 

 انآالت متحرک و غیره اصول ایزوالسیون را رعایت نمود. کاربرفشار، مواد خطرناک، اکسیژن ناکافی، ماشین

جداسازی  جهتو سطح ریسک خود الزم است روش اجرایی مشخصی  هاتیفعالسند بسته به نوع 

و پدافند  HSEاداره کل  و ایمنی برق مکانیکی ،فرایندی )ایزوالسیون( در چهارچوب راهنمای ایزوالسیون

 تدوین نماید. MOP-HSED-GL-206 و MOP-HSED-Gl-205 به شماره سند  غیر عامل وزارت نفت
 

                                                           
9 Cross refrence 
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 اقدامات احتياطی 7 - 7 - 6

 مورد احتیاطی اقدامات است الزم پروانه صدور در مسئول افراد سایر و کار انجام پروانه صادرکننده 

 . نمایند ثبت کار فرم پروانه روی بر را کار انجام جهت نظر

 گردیده لحاظ عملیات در احتیاطی اقدامات همه که نماید حاصل اطمینان باید کار انجام مسئول 

 . است

شود. اقدامات احتیاطی موارد نوع اقدامات احتیاطی به واسطه ماهیت کاری که باید انجام گیرد، تعیین می

 هد: دذیل را مورد خطاب قرار می

  ایمنی پرسنل در خصوص تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز جهت انجام کار مورد نظر 

  مثال  عنوان بهارتباط دارد ) نظر موردوضعیت ایمنی تاسیسات و یا تجهیزاتی که با کار

 ایزوالسیون( 

 ها در طی جوشکاری.مالحظات ایمنی فعالیت برای مثال محدود کردن جرقه 

 

 گاز سنجی 8 - 7 - 6

هایی که احتمال وجود گازها و بخارات قابل اشتعال یا احتمال کمبود اکسیژن صدور پروانه در محلپیش از 

وجود دارد، بررسی غلظت گازهای سمّی، قابل اشتعال و یا میزان اکسیژن )کمبود یا غلظت باالی اکسیژن( 

های الزم در زمینه باشد. مسئول آزمایش گازهای قابل اشتعال و سمّی باید آموزشمحیط کار ضروری می

استفاده از تجهیزات و تفسیر نتایج گازسنجی را گذرانده و گواهینامه معتبر را اخذ نموده باشد. گازسنجی 

شود و نتایج آن را در فرم پروانه کار ثبت شده و توسط مسئول قبل از صدور پروانه انجام کار انجام می

ش پیوسته غلظت گازهای سمّی و قابل اشتعال باشد، شود. در صورتی که نیاز به پایگازسنجی امضاء می

در حین کار انجام  "فواصل مختلف یا بصورت مستمر"مسئول گازسنجی باید سنجش غلظت گازها را در 

داده و نتایج مربوطه را در فرم پروانه کار ثبت نماید و در مواقع تغییر غلظت گازها به میزان خطرناک جهت 

 توقف کار، سرپرست و مجری کار را مطلع نماید. 

باید در به طور  / تاسیسات ها، شرکتبستهبه دلیل اهمیت گازسنجی جهت ایمنی کار در فضاهای  توجه:

نموده و همچنین بر عملکرد آنها نظارت  فهرستافراد ذیصالح جهت گاز سنجی را تعیین و نام آنها را  شفاف

 .  نمایند
 

 از: اندعبارتمورد توجه در گاز سنجی  مالحظات

  برعهده هانمونهی و حداقل تعداد بردارنمونهمسئولیت نظارت بر چگونگی انجام تست گاز، موقعیت 

 است. پروانه صادرکننده
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  شخص آزمایش کننده گاز الزم است دارای صالحیت بوده و دوره آموزشی مرتبط )تست گاز و تفسیر

 نتایج( را گذرانده و گواهینامه معتبر را دریافت کرده باشد. 

  غلظت گاز در طی  کهیدرصورتگردد و ثبت نتایج هر تست گاز و زمان انجام آن باید در پروانه کار

 اید، پروانه کار باید معلق گردد.انجام کار تغییر نم

 کالیبره گردیده و دارای  د به صورت دوره ایبایگیری گاز اندازههای مورد استفاده در دستگاه

 گواهینامه معتبر باشد. 

حد درصد  9کمتر از  باید در طول عملیات اجرای کار در صورت انجام کار گرم، غلظت بخارات قابل اشتعال

حداکثر  . همچنینحد اشتعال پایین باشد 01تا % %1و برای انجام کار سرد  (L.E.L%5)اشتعال پایین 

صرفنظر از نوع تجهیزات حفاظت تنفسی مورد  -به منظور صدور پروانه ورود غلظت بخارات قابل اشتعال 

ضای راهنمای ورود به ف. جهت اطالعات بیشتر به حد اشتعال پایین باشد %01 باید همیشه کمتر از -نیاز

 .مراجعه شود MOP-HSED-Gl-202 به شماره سند بسته
 

 تایيد پروانه هاي کار  9 - 7 - 6

  ها و امضا شوند. تعداد امضاها و سمت دیتائها توسط افراد مسئول پروانهالزم است پیش از شروع کار

 به نوع پروانه و ماهیت کار بستگی دارد. 

  از نوع آن الزم است حداقل توسط: فارغهر پروانه انجام کار 

 صادرکننده پروانه ( 0

 امضا شود. ( سرپرست انجام کار2

( در صورتی که فعالیت به پیمانکار واگذار شده باشد، ناظر مستقیم نیز باید پروانه کار را امضاء 9

 نماید.

 روانه نقش ی پسازآمادهی گاز( در در برخی از مواقع که فرد دیگری )مانند فرد سنجش کننده

 داشته باشد، الزم است امضاء وی نیز لحاظ گردد. 

 شود برای مثال یک سرپرست جدید مسئولیت پروانه یا کار را ها انجام میجایی که انتقال مسئولیت

گیرد، برای اینکه امضاء این فرد در پروانه معتبر لحاظ گردد، اقدامات مناسب لحاظ به عهده می

 گردد. 

  باشد. تواند یک نفروانه انجام کار و مسئول انجام کار نمیصادرکننده پرشخص 
 



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 22صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 فرایندهاي بعد از صدور پروانه کار   8 - 6

 نصب پروانه انجام کار در معرض دید  1 - 8 - 6

الزم است پروانه های انجام کار در معرض روئیت باشند تا در صورت نیاز سایر افراد قادر به مشاهده آن 

 :شوندیمذیل توزیع  صورتبهی انجام کار هاپروانههایی از نسخه معموالًباشند. 

)شخص مسئول انجام کار )مجری( الزم است نسخه اصلی پروانه کار را همراه  انجام دهنده کار -0

 نسخه اصلی(  -خود داشته باشد

) نسخه دوم در اختیار مسئول اجرای کار قرار می گیرد تا  در محلی مناسب و  محل انجام کار -2

 نسخه دوم( -قابل روئیت در محوطه انجام کار نصب شود

 صورتبههای انجام کار )در این مکان الزم است پروانه در اتاق کنترل اصلی یا اتاق هماهن ی -9

 مند ثبت و بایگانی شوند نسخه سوم(.نظام

 ک نسخه از پروانه کار بایگانی گردد )نسخه چهارم(. ی: HSEامور  -5

شوند، یک نسخه اضافی های کار که به صورت پروانه کار مشترک صادر میدر توزیع نسخ پروانهتبصره: 

 گردد. نیز به واحد صاحب وسایل ارسال می
 

 تحویل نوبتکاري  2 - 8 - 6

باشد. کار، زمان تعویض نوبتکاری می های پروانه نظامدر  مراحل نیترخطرناکو  نیترحساسیکی از 

کاری علت بسیاری از حوادث ، عدم انتقال صحیح اطالعات در هنگام تحویل نوبتدهدیمنشان  هایبررس

، یپروانه انجام کار به نحوی طراحی گردد تا در هنگام تعویض نوبتکار نظاماست. از این رو الزم است 

 کامل وجود داشته باشد.  رطوبههمپوشانی کافی جهت تبادل اطالعات 

به استفاده از موارد ذیل  توانیمی کاری هانوبتجهت انتقال اطالعات میان  استفاده موردی هاروش ازجمله

 اشاره نمود:

  ثبت پروانه های کار و مراحل پیشرفت کار  ویژه دفترتخصیص 

 ی جهت بایگانی پروانه های کاراپوشه 

  تابلوهای نمایش 

 کامپیوتر و یا نسخه چاپی شینما صفحه 

 ترکیبی از موارد باال در صورت نیاز 
 

 واکنش در شرای  اضطراري 3 - 8 - 6

بیند. این اقدامات باید ب را تدارکدر شرایط اضطراری  الزم را برای اقدام پروانه کار باید اقدامات نظام

  شامل گردد. های مورد نیاز در مورد توقف کار در وقوع یک اضطرار را راهنمایی
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بررسی شود تا اطمینان حاصل گردد شرایط  مجدداًپس از شرایط اضطراری، الزم است شرایط محیط کار 

 و پروانه انجام کار همچنان معتبر است. است کار در نتیجه شرایط اضطراری تغییر نکرده 
 

 کار تکميل  9 - 6

 بازرسی محي  کار 1 - 9 - 6

محل کاری که پروانه انجام کار برای آن  پروانه قبل از امضاء پروانه، الزم است سایت/ صادرکننده (0

 اطمینان از وضعیت ایمن آن بازرسی نمایند. منظور بهصادر شده است را 

مسئول انجام کار در امضاء تکمیلی شرحی مبنی برای اینکه سایت کاری در پایان کار در وضعیت  (2

نسبت به کلیه مالحظات کند و صادر کننده پروانه باید قبل از امضاء ایمن ترک شده است، بیان می

 صورت گرفته متقاعد گردد. 
 

 برگرداندن پروانه  2 - 9 - 6

  و  صادرکنندهتائید انجام کار، توسط  منظوربههای انجام کار الزم است پس از پایان کار پروانهنسخ

 اطمینان قبل از امضاء محیط را بازرسی نمایند. منظوربهامضاء شوند. این افراد  مسئول انجام کار

 ی کاری که در زمان صدور پروانه انجام کار نیاز است که از صدور پروانه آگاه گردند، پس از هاگروه

 خاتمه کار الزم است از پایان کار نیز مطلع گردند.
 

 

 يساز رفعاليغلغو  3 - 9 - 6

 های ایمنی فرایند یا توقف فعالیت سازی سیستمرفعالیغانجام کار نیاز به  منظوربه کهیدرصورت

کار، قسمت مربوط به لغو  دیتائساز/ حفاظت گاز و حریق باشد، الزم است در فرم  ی آشکارهاستمیس

 ی گردد.نیبشیپسازی  رفعالیغ

  برای لغو پروانه غیرفعالسازی نیازی نیست که تا زمان اتمام کار صبر شود و در اولین زمان ممکن که لغو

 اقدام گردد.  یساز رفعالیغغیرفعالسازی خطری را بدنبال نداشته باشد، الزم است نسبت به لغو 

  نیست،  ازیموردندت ها برای دراز می سیستمساز رفعالیغپروانه مطمئن شود که  صادرکنندهزمانی که

 بایست اجازه لغو آنها را تائید نماید. می
 

 راه اندازي مجدد 4 - 9 - 6

، باید دستورالعملی اندشده خارجی که از سرویس زاتیتجه ندنمنظور بازگرداکار به های پروانه نظامدر 

 رسمی وجود داشته باشد که اطمینان حاصل نماید:

 کار روی تجهیزات کامل شده باشد 

  باشند قرارگرفتهدستگاه یا تجهیزات در شرایط ایمن 

 پایان کار توسط امضاء کننده نهایی تائید شده باشد 
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 ی مرتبط با دستگاه یا تجهیزات لغو شده باشند )یا اینکه وضعیت هر هایساز رفعالیغها/ایزوالسیون

 د(باش شدهشناختهعملیاتی  کارکنانی بجا مانده برای ساز رفعالیغایزوالسیون/

 شدهخارجاندازی مجدد تجهیزات از سرویس مسئول عملیات محوطه موافقت خود را در خصوص راه 

 رسمی اعالم نماید.  طوربه
 

 ثبت و ن هداري سوابق 5 - 9 - 6

  پروانه های انجام کار صادره شده الزم است برای یک دوره زمانی ثبت و نگهداری گردند. در هنگام

های احتمالی سیستم پروانه کار، در تحلیل علل حوادث برای نقصبروز حوادث، باید پروانه ها جهت 

ها، مورد بررسی دسترس باشند. همچنین پروانه های لغو شده باید جهت تحلیل علل باطل شدن آن

 و تحلیل قرار گیرند. 

 از یک دفترچه ثبت روزانه استفاده نمود و یا یک توانیمثبت سوابق پروانه های انجام کار  منظوربه 

 ها را بایگانی نمود.پروانهنسخه از 

  شودیمماه در نظر گرفته  02 معموالًدوره زمانی نگهداری سوابق . 
 

 کدبندي رن ی پروانه هاي کار 6 - 9 - 6

های الحاقی باید از  کدبندی رنگی زیر های پروانه کار و گواهی نامهو تمایز فرمجهت تسهیل در کنترل 

 (.5استفاده شود)جدول 

 های کار دی رنگی برای انواع مختلف پروانهکدبن -5 جدول
 رنگ پيشنهادي نوع پروانه یا گواهی

 قرمز یا حاشیه قرمز کار گرم

 آبی یا حاشیه آبی کار سرد

 سبز یا حاشیه سبز بستهورود به  فضای 

 زرد پرتونگاری

 سفید گودبرداری

 سفید کار در ارتفاع

 سفید غواصی

 سفید کار برقی

 سفید کار با جرثقیل

 سفید جداسازی مکانیکی/ فرایندی/ الکتریکی

 سفید های ایجاد شده متناسب با ماهیت کارسایر پروانه

 سفید های ایمنی و اضطراریو نگهداری سیستمگواهی تعمیر 

 سفید گواهی جداسازی

 سفید گواهی برای تست

 سفید گواهی داربست

 سفید ایجاد شده متناسب با ماهیت کار هایسایر گواهی
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 گذاري و پایش سيست  پروانه کار صحه   11 - 6

های ی مورد استفاده و میزان عدم انطباقهاپروانه تعداد دفعات پایش به واسطه گستردگی تاسیسات، تعداد

 های قبلی تعیین خواهد شد. به عنوان یک قاعده کلی، باید برنامه ذیل اجرا گردد. یافت شده در بررسی

انجام  HSE، نوبتکاری، محوطه/واحد و پرسنل ساتیتاس/مسئول سیرئتوسط روزانه موردي پایش  -الف

 شود، موارد ذیل در پایش روزانه باید به عنوان حداقل مورد بررسی قرار گیرد: می

  شود؟شیوه صحیحی در محیط کار نمایش داده میآیا پروانه به 

 آیا به طرز صحیح تکمیل شده است؟ 

 اند؟آیا تجهیزات ایمنی در محل مشخص شده 

 شوند؟آیا احتیاطات کافی تعیین شده و اجرا می 

  آیا طرفین کار توجیه شده و شروط قید شده در پروانه کار را دارا هستند و ماهیت کاری که باید

 رک شده است؟انجام شود، د

 

-همه جنبه )به پیوست یک رجوع گردد(.گیرد با استفاده از چک لیست انجام می ايهاي دورهبازرسی -ب

ها، کفایت جلسات توجیهی، تمهیدات تحویل نوبتکاری و آموزش های سیستم پروانه کاری شامل جداسازی

 ها پوشش داده شود.در این نوع بازرسی

باشند، انجام پروانه کار توسط پرسنل ارشد که مستقل از شرکت مورد بررسی میای سیستم بازرسی دوره

 باشند. گیرد از این نوع بازرسی میگیرد. ممیزی ساالنه که به واسطه افراد بیرونی )شخص ثالث( انجام میمی

ای از نمونه 2در پیوست سیستم پروانه کار باید بعنوان بخشی از ممیزی کلی ایمنی تحت بررسی قرار گیرد. 

 چک لیست ممیزی ارائه شده است.

ای های قبلی، گزارشات رویداد، تغییرات قانونی و سازمانی باید بازنگری دورهبرای لحاظ کردن نتایج ممیزی

 سیستم پروانه کار انجام گیرد. 
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 هاپيوست . 7
 کار پروانه سیستم ممیزی لیست چک 1-0

 کار های پروانه نظام بازنگری لیست چک 1-2

  گرم کار پروانه نمونه 1-9

  سرد کار پروانه نمونه 1-5

 بسته فضاهای به ورود پروانه نمونه 1-9

 گودبرداری پروانه نمونه 1-1

  جرثقیل با نفر بردن باال جهت سبد از استفاده پروانه نمونه 1-1

 پرتونگاری پروانه نمونه 1-0

  برقی کار پروانه نمونه 1-5

  ارتفاع در کار پروانه نمونه 1-01

 (دقیق ابزار/مکانیکی/برقی) جداسازی لغو/جداسازی کار پروانه نمونه 1-00
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 چ  ليست مميزي نظام پروانه کار  1 - 7
آمیز یک سیستم پروانه انجام کار تا حد زیادی به صالحیت کارکنان مسئول، نظارت سختگیرانه بر حسن اجرای اجرای موفقیت

شده است. با توجه به عنوان راهنمایی جهت ممیزی سیستم ارائه های پیوست بهبرگه سیستم و اجرای دقیق آن بستگی دارد.

شود در های مستقیم و صریح بله/خیر کفایت الزم را نداشته باشد، پیشنهاد میاینکه در یک ارزیابی دقیق ممکن است پاسخ

 های تکمیلی ارائه شود.صورت نیاز پاسخ

 رئیس یا مسئول تأسیسات............................................   .............................تأسیسات ........................

 مجری )رئیس/سرپرست/مسئول انجام کار( ............................................................

 تاریخ .........................................................................               .....ممیز .........................................................

 توصيف کار )شامل مکان کار(

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

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

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

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

 

 ليست مميزي سيست  پروانه کاريچ 

 بلی/ ير  یت  ردیف

  شماره پروانه:  1

  تاریخ صدور:  2

  نوع پروانه: 3

4 
 توزیع نسخ و نمایش پروانه

 باشند؟اند و  در صورت نیاز قابل رویت شدهطور صحیح توزیعهای پروانه بهآیا کپی

 

5 

طور مناسبی محل کار، کند؟ )آیا بهآیا شرح انجام کار نوشته شده بر روی پروانه انجام کار کفایت می

 گیرد و ماهیت دقیق و قلمرو کار را توصیف شده است؟(ها انجام میتجهیزاتی که کار روی آن

 خیر، نقص را تشریح نمایید. اگر

 

6 

 اعتبار 

 باشد؟ الف( آیا تاریخ اعتبار پروانه تکمیل شده و واضح می

 ب( آیا پروانه های تمدید شده تاریخ روز دارند؟ 

 

7 

  طرات 

 اند؟شدهوضوح شناساییالف( آیا خطرات به

 شود کنترل شده است؟ب( آیا مخاطرات فعالیتی که انجام می

 

8 

 احتياطات 

 باشند؟ شده و تا حد کافی اختصاصی میالف( آیا اقدامات پیشگیرانه، شناسایی

ب( آیا کارکنان خارج از محدوده پروانه انجام کار که ممکن است تحت تاثیر کار مورد نظر قرار گیرند، از 

 باشد؟(صدور پروانه انجام کار مطلع می باشند؟ )آیا امضاء آنها پیوست می
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 بلی/ ير  یت  ردیف

 اند؟ )اگر خیر نقص را شرح دهید(قدامات پیشگیرانه مورد نظر در سایت کاری اجرا شدهپ( آیا ا

 

 سنجش گاز

 های گاز انجام شده است؟الف( آیا تست

 های گاز انجام شده برای طول دوره کار معتبر می باشد؟ب( آیا سنجش

 باشند؟کالیبره میهای گاز قابل حمل در محیط کار قابل دسترس بوده و پ( آیا دستگاه

 ها آگاه هستند؟ت( آیا پرسنل مستقر در محل از نحوه کار با گاز سنج

 اند؟ دیدهث( آیا پرسنل مسئول سنجش گاز در خصوص استفاده از تجهیزات آموزش

 شده است؟طور مقتضی انجامای بهج( آیا تست دوره

 

11 

 اقدامات پيش يرانه سرپرست  انجام کار 

 سرپرست انجام کار، گروه کاری را توجیه نموده است؟الف( آیا 

 اند؟ اند و یا بطور کامل توجیه شدهب( آیا گروه کاری پروانه را خوانده

 نمایند؟شده در پروانه کار را درک میطور کامل الزامات و احتیاطات بیانپ( آیا افراد به

فاده از لباس ایمنی، جداسازی )ایزوالسیون( اند؟ )به عنوان مثال استت( آیا الزامات ایمنی رعایت شده

 تجهیزات در هنگام توقف و غیره؟ اگر خیر ذکر نمایید(

 

11 

 جداسازي )ایزوالسيون(

 اند؟های ایزوالسیون به پروانه پیوست شدهالف(  آیا گواهینامه

 اند؟شده های همزمان دادهب( آیا ارجاع متقابل جهت فعالیت

 اند؟ها نقاط ایزوالسیون خاص را تشریح کردهپیوست ها یاپ( آیا گواهینامه

 ها ایمن هستند؟ت( آیا همه ایزوالسیون

 اند؟ شدهها برچسب زده ث( آیا همه ایزوالسیون

های ایمنی مناسب مانند شود، از سیستمج( آیا اگر بیش از یک وظیفه بر روی یک ایزوالسیون انجام می

 شود؟ جزئیات را ارائه دهید.میسیستم قفل/کلید چندگانه استفاده 

 

12 

 اقدامات پيش يرانه صادرکننده پروانه انجام کار

 الف( آیا جهت انجام کار با مسئول ایزوالسیون هماهنگی کامل صورت گرفته است؟

 ب( آیا جهت انجام کار با سرپرست کار هماهنگی کامل صورت گرفته است؟

گیرد؟ آیا  از تجهیزات صادر شود ارجاع متقابل صورت میپ( آیا اگر بیش از یک پروانه برای قسمتی 

 باشند؟ همه کارکنان ذینفع از صدور پروانه آگاه می

 

13 

 تحویل نوبت

الف( آیا در زمان تحویل نوبت انتقال اطالعات کاری در خصوص پروانه بین افراد صادر کننده پروانه 

 گیرد؟صورت می

 شود؟ ب( این مورد چگونه مستند می

 گیرد؟ج( آیا در زمان تحویل نوبت انتقال اطالعات کاری در خصوص پروانه بین سرپرستان صورت می

 شود؟پ( این مورد چگونه مستند می
 

 



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 29صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 بلی/ ير  یت  ردیف

14 

 تعليق کار/در دست اقدام/کامل شده

 الف( آیا محل انجام کار پس از اتمام کار در وضعیت ایمن و مرتب قرار داده شده است؟

 باشند؟ها ایمن میامل نشده باشد آیا ایزوالسیونکه کار کب( درصورتی

 پ( آیا صادرکننده پروانه از وضعیت محیط کار آگاه است؟ 

 ت( آیا اتاق کنترل از وضعیت محیط کار آگاه است؟

 

15 

  موزش 

های الزم در خصوص سیستم پروانه کاری را الف( آیا کارکنان مرتبط با پروانه های انجام کار، آموزش

 اند؟گذرانده

 ب( آیا نوع و تعداد دفعات آموزش مطابق با خط مشیء شرکت تعریف شده است؟

ی آنها  در دسترس است؟ )نکات مهم ممیزی را پ( آیا مدارک و مستندات آموزشی و  زمان تعیین شده

 لیست نمایید(

 باشد؟ج( آیا صادر کننده پروانه کار دارای گواهنیامه آموزشی در این زمینه می
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 پروانه کار نظامچ  ليست بازن ري   2 - 7
کند تا کلیه موارد باشد. این چک لیست کمک میهای پروانه انجام کار میریزی سیستمیست کمک به طرحلچکهدف از این 

باشد،  "خیر"که پاسخ به هر یک از سئواالت زیر یدرصورت ضروری و مورد نیاز در سیستم های پروانه کار شناسایی شوند.

 یدنظر و تغییر نیاز خواهد داشت. تجدستم به سی

 بلی/خیر موارد

  سیستم

  یسات را در نظر گرفته است؟تأسآیا سیستم پروانه انجام کار همه الزامات قانونی کاربردی برای 

  شده است؟ ییشناساضرورت برای نوع خاصی از کار  عنوانبهیسات تأسآیا سیستم پروانه کار در تمام سایت و 

شده و برای یف تعرمشخص  طوربهقرار گیرند  مورداستفادهآیا انواع کار، انواع شغل یا نواحی که پروانه ها باید 

 است؟ شده شناختهیی که ذینفع هستند، هاآنهمه 

 

  تشریح گردیده است؟ هاآنآیا سیستم پروانه انجام کار برای پیمانکاران و  کارکنان 

  تعیین شده است؟ وضوحبهپروانه انجام کار  صادرکنندهآیا 

زمان استقرار  آنچهآیا امکان استفاده از سیستم پروانه انجام کار برای کارهای بالقوه خطرناک دیگر، عالوه بر 

 شده مقدور می باشد؟ییشناساسیستم 

 

  باشد؟ آیا صادر کننده پروانه کار فردی غیر از مجری کار می

پروانه نزد دریافت کننده و برای ثبت پروانه های در حال اجرا و پروانه های تعلیق شده برای آیا برای حفظ 

 نگهداریشان در محل صدور، سیستم وجود دارد؟

 

  آیا سیستم الزام می کند که یک کپی از پروانه انجام کار در محیط کار نصب شود؟ 

جرا و معلق وجود دارد؟ )طوری که کارکنان عملیاتی آیا الزامی جهت نمایش پروانه های انجام کار در حال ا

 بتوانند به سهولت وضعیت دستگاه را رویت نمایند(

 

  های خطرناک دستگاه وجود دارد؟های اجرایی ایزوالسیون برای کار روی بخشی مستند از روشآیا مجموعه

 آموزش و صالحیت 

  شوند؟یسات / سایت ارائه میتأسهای آموزش ایمنی آیا سازوکارهای سیستم پروانه انجام کار در دوره

های خاص در سیستم پروانه انجام کار )برای مثال افراد ذیصالح صدور یا ایزوالسیون( آیا افراد دارای مسئولیت

 اند؟و تایید شده یدهدآموزشبرای انجام وظایف 

 

  آیا افراد زمان کافی برای انجام وظایفشان دارند؟

  شود؟هایی داده شود، بررسی و تایید میمسئولیت هاآنقبل از اینکه به  کارکنانت آیا صالحی

  شود؟ها نگهداری میآیا سوابق آموزش و ارزیابی

باشند؟ آیا این تاییدیه قبل از به کارگیری در سیستم آیا افراد تائیدیه کتبی دوره آموزش مرتبط را دارا می

 شود؟ پروانه کاری بررسی می

 

 پروانه
بروز نمایند الزام مشخصی برای توقف کاری وجود  مجدداًآیا در مواقعی که خطری ایجاد می شود و یا خطرات قدیمی 

 دارد؟

 

 آیا قوانین شفافی و طرح مشخصی در خصوص چگونگی کنترل یا ترک کار به هنگام وقوع شرایط اضطراری تدوین شده 
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 بلی/خیر موارد
 است؟

  نمایند؟شفاف نوع کاری را که باید انجام شود را مشخص می طوربهآیا پروانه ها 

  شوند؟آیا به طور شفاف مشخص شده است که پروانه ها توسط چه کسانی صادر می

  است؟ صادرشدهشفاف مشخص شده است که پروانه ها برای چه کسانی  طوربهآیا 

  محیط کار شناسایی شده و در پروانه انجام کار ثبت شوند؟  نماید که کلیه خطراتآیا سیستم پروانه انجام کار الزام می

پروانه و مجریان الزم است انجام دهند را به وضوح مشخص  صادرکنندهآیا پروانه انجام کار اقدامات احتیاطی را که 

 نموده است؟

 

  آیا در پروانه، موقعیت دقیق جغرافیایی انجام کار به طور دقیق مشخص شده است؟

-منظور اطمینان از اینکه دریافت کننده پروانه شرایط آن را خوانده است و درک نموده، از وی امضا گرفته می آیا به

 شود؟

 

  تعیین شده است؟ وضوحبهآیا محدوده زمانی انقضاء پروانه ها 

  آیا سازوکار مشخصی برای صدورپروانه های انجام کار در هنگام تغییر نوبت کاری وجود دارد؟ 

  شود یک امضاء پایانی مورد نیاز است؟زمانی که کار کامل می آیا

آیا یک روش اجرایی برای جلب توجه مسئول وظایف سایت، جهت الزام نمودن وسایل بازدارنده ایمنی وجود دارد )مثالً 

 ها و برقراری اقدامات احتیاطی در محل(دتکتورهای حریق برای اطمینان از پیش آمد احتمالی دستگاه

 

  گیهماهن

  شوند(؟ شود )به معرض نمایش گذاشته میهای پروانه انجام کار صادر شده در محل انجام کار نصب میآیا کپی

  هایی که ممکن است با هم تداخل داشته باشند طراحی شده است؟آیا روشی برای شناسایی فعالیت

  پروانه ها طراحی شده است؟ای برای ارجاع متقابل به سایر آیا در فرم پروانه، گزینه

  آیا روش اجرایی مشخصی به منظور اطمینان از موافقت کلیه گروه های ذینفع پیش از انجام کار وجود دارد؟

جایی که ایزوالسیون برای بیش از یک پروانه متداول است، آیا روش اجرایی برای پیشگیری از برداشتن ایزوالسیون 

 مضاء شده باشند، وجود دارد؟قبل از اینکه همه پروانه ها ا

 

 پایش
  شود؟های تصادفی انجام میشوند بررسیآیا به منظور اطمینان از اینکه پروانه های انجام کار رعایت می

اند روش اجرایی مشخصی دهی رویدادهایی که در طی انجام کار تحت سیستم پروانه، بوقوع پیوستهآیا برای گزارش

 های اجرایی وجود دارد؟ بازنگری روشوجود دارد؟ آیا برای 

 

  گیرند؟ها سیستم پروانه کار توسط شخص ثالث )فرد مستقل از سیستم( انجام میآیا حداقل سالی یکبار ممیزی
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 کار گرم نمونه پروانه  3 - 7

 پروانه کار گرم نام شرکت)اصلی/فرعی(: 

 شماره پروانه کار:

 شماره تجهیزات/برچسب:

 شماره: ..... )در صورت نیاز(ادامه از پروانه 

 های الحاقی مورد نیاز: های و گواهی نامهپروانه

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره:         0.  

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره: 2  

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره: 9  

 خیر □بلی                 □آیا نیاز به دریافت پروانه ورود و یا سایر پروانه ها دارد؟        

 های دیگر، شماره پروانه )ها(: در صورت نیاز به دریافت پروانه

کار، مناطق ممنوعه، کروکی محدوده دقیق انجام 

 مسیرهای دسترسی و فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

 )محل کار، شماره تجهیز و ....(واحد 

 شماره تحلیل خطرات 

 شرح کار )تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه شود( 

 

 

 

 

 

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    باشند؟برداری میتجهیزات قبل از شروع کار خارج از بهرهآیا 

    اند؟آیا تجهیزات کامالً تخلیه و تهویه شده

    آیا تجهیزات با بخار آب/آب شسته شده است؟

    های پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟آیا فعالیت

سمی از منابع/تجهیزات پیرامونی، در آیا از رهاسازی مواد قابل اشتعال و 

 شود؟محوطه انجام کار پیشگیری می
   

    آیا محوطه کار از مایعات و جامدات قابل اشتعال پاک شده است؟

    ها با پتوهای حریق انجام شده است؟آیا حفاظ گذاری دربرابر جرقه

ها و سایر مجاری حاوی مواد قابل های فاضالب، کانالآیا حوضچه

 اشتعال در شعاع ایمن کامال ً پوشانیده شده است؟
   

هایی که ممکن است از مسیر آنها بخار، آیا تجهیزات برای سایر بخش

گاز یا مایع قابل اشتعال، سمی یا شیمیایی وارد آنها شود، بازرسی و با 

 اند؟ صفحات مسدود کننده ایزوله گردیده

   

و تابلوی خطر  روی جعبه فیوز  آیا برق دستگاه قطع شده و  قفل ایمنی

 نصب شده است؟
   

آیا دستگاه جوشکاری در محل مناسب مستقر شده و به صورت ایمن 

 اتصال زمین )ارت( شده است؟
   

   آیا وسایل و امکانات مقابله با حریق فرآهم گردیده است )خاموش کننده 
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 و غیره(؟

    مهیا شده است؟نشانی سیم آتشآیا نفر آتشنشان با ارتباطات بی

هایی نظیر های ایمنی و غیرفعالسازی سیستمآیا نیاز به قطع سیستم

 باشد؟اطفاء حریق خودکار می
   

    آیا کروکی محل اجرای کار در دسترس است؟

 تست گازها

 سطوح مجاز نوع گاز

 نتایج تست گازها

 سنجش پنج  سنجش چهارم سنجش سوم سنجش دوم سنجش اول

 تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت

           to 23.5% %19.5 گاز اکسیژن

گازهای قابل 

 اشتعال
%LEL 

 

-TLV 0گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

-TLV 2گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

-TLV 9گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

 تاریخ کالیبراسیون دستگاه گاز سنج: نام و امضاء سنجشگر:

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:تجهزات/ابزارآالت مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند)نردبان، سه

 

 ای                         کاله پارچه □کاله ایمنی                             □لباس کار مخصوص                        □

 گوشی داخل گوشی                       □گوشی هدفونی          □عینک ایمنی                            □حفاظ صورت                               □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□ ماسک شیمیایی )فیلتردار(              □

 نشیمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                □کمربند کامل بدن )هارنس(          □کمربند ایمنی                              □

    دستکش ویژه               □دستکش کار                                □

 چکمه ایمنی                   سایر وسایل )ذکر نمائید(: .........................................                       □                  کفش ایمنی              □

 احتياطهاي الزم: 

دانم و محل کار را به کار کامالً ایمن میکلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این 

 ام.           سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئيس/مسئول تاسيسات/نوبتکاري/محوطه/ واحد

 شده است. اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرارکلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

  نام و امضاء سرپرست انجام کار

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

  نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 انداند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده شدهسایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

سرپرست انجام کارنام و امضاء   



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 34صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

سات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطهنام و امضاء رئیس تاسی  

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0

 مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به  شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه

  



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 30صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 نمونه پروانه کار سرد  4 - 7

 سطوح مجاز نوع گاز
 نتایج تست گازها

 سنجش پنج  سنجش چهارم سنجش سوم سنجش دوم سنجش اول

 تاریخ تساع تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت تاریخ ساعت  

 to %19.5 گاز اکسیژن
23.5% 

          

گازهای قابل 

 اشتعال 

%LEL           

گازهاي 

 سمی

TLV-
TWA 

TLV-
STEL 

 

-TLV 0گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

-TLV 2گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

 شماره پروانه کار: پروانه کار سرد نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 شماره تجهیزات/برچسب:

 های الحاقی مورد نیاز: های و گواهی نامهپروانه

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره:         0.  

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره: 2  

 . نام پروانه/گواهی کار:                                             شماره:9  

 خیر □بلی                           □آیا نیاز به دریافت پروانه دیگری دارد؟                

 در صورت دریافت سایر پروانه )ها(، شماره پروانه:
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(

 مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

واحد )محل کار، شماره تجهیز و 

).... 

کروکی محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای 

 دسترسی و فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 

 صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود در

 شماره تحلیل خطرات 

 شرح کار )تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه شود(

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    اند؟آیا تجهیزات از مواد سمی یا شیمیایی کامالً تخلیه و تهویه شده

    با بخار آب/آب شسته شده است؟ آیا تجهیزات

    های پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟آیا فعالیت

    آیا برق دستگاه قطع شده و  قفل ایمنی و تابلوی خطر روی جعبه نصب شده است؟

هایی که ممکن است بخار، گاز یا مایع سمی وارد تجهیزات در آیا کلیه نقاط/بخش

 اند؟حال سرویس نمایند، مسدود شده
   

    آیا کروکی محل اجرای کار در دسترس است؟

 تست گازها



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 36صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

-TLV 9گاز سمّی 
TWA 

TLV-
STEL 

          

 تاریخ کالیبراسیون دستگاه گاز سنج:  نام و امضاء سنجشگر:

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:تجهیزات/ابزاراالت مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند)نردبان، سه

 

 ای                         کاله پارچه □کاله ایمنی                             □لباس کار مخصوص                        □

 گوشی داخل گوشی                       □گوشی هدفونی                           □عینک ایمنی                            □حفاظ صورت                               □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□ماسک شیمیایی )فیلتردار(               □

 نشیمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                                 □کمربند کامل بدن )هارنس(          □کمربند ایمنی                              □

    دستکش ویژه               □دستکش کار                                 □

 چکمه ایمنی                   سایر وسایل )ذکر نمائید(: .........................................                       □ایمنی                                 کفش □

 احتياطهاي الزم: 

 

دانم و محل کار را به طه را برای انجام این کار کامالً ایمن میکلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محو

 ام.           سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/ واحد

 اقدامات احتیاطی برقرار شده است.اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

 نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 اندشدهاند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده سایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

 نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.کار و حصول  شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه

 

  



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 37صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 نمونه پروانه ورود به فضاهاي بسته  5 - 7
 شماره پروانه کار: بستهی هانمونه پروانه ورود به فضا )اصلی/فرعی(  نام شرکت

 : بستهشماره فضای 

 شماره: .................                   کار سرد شماره: ..........محل انجام کار:                                 پراونه مربوطه: کار گرم 
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(

مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت 

 کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

کروکی محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای دسترسی و  واحد )محل کار، شماره تجهیز و ....(

 فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحلیل خطرات 

 : بستهاسامی وارد شوندگان به فضای 

 

 نام فرد مراقب/نگهبان:

 

 

 شرح کار: 

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    اند؟آیا تجهیزات از سرویس خارج گردیده و شیرهای مربوطه بسته شده

 اند )محتویات وآیا تجهیزات از مواد قابل اشتعال و سمی تخلیه شده

 رسوبات ظرف(؟

   

    آیا تجهیزات با بخار آب/آب شسته شده است؟

های ارتباطی ورودی و خروجی با صفحات مسدود کننده مسدود آیا لوله

 شده است؟

   

    آیا تجهیزات کامالً تهویه شده است؟

    های پیرامونی وجود دارد که انجام این کار را به خطر اندازد؟آیا فعالیت

از قبیل سیستم روشنایی، تهویه از  بستهآیا وسایل مورد استفاده در فضای 

 نوع ضد انفجار فراهم شده است؟

   

آیا برق دستگاه قطع شده و  قفل ایمنی و تابلوی خطر  روی جعبه نصب 

 شده است؟

   

هایی که ممکن است بخار، گاز یا مایع قابل اشتعال و یا آیا کلیه نقاط/بخش

 اند؟تجهیزات تعمیر، مسدود شدهسمی وارد 

   

    در نظر گرفته شده است؟ بستهآیا فرد مراقب برای ورود به فضای 

    باشند؟ها دارای پلکان دسترسی مناسب میآیا حوضچه

بینی آیا امکانات الزم جهت مراقب، امداد و نجات افراد داخل ظرف پیش

 شده است؟

   

مایعات و گازهای قابل اشتعال و سمی به های ورودی آیا کروکی محل

 تجهیز در حال تعمیر در دسترس است؟

   

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:تجهیزات/ابزاراالت مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند)نردبان، سه
 

 (:بستهلباس کار خاص )مخصوص مواد شیمیایی موجود در فضای  □



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 38صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 ای                         کاله پارچه □کاله ایمنی                                  □

 گوشی داخل گوشی                       □    گوشی هدفونی                       □عینک ایمنی                            □حفاظ صورت                               □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□ماسک شیمیایی )فیلتردار(               □

 نشیمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                                 □کمربند کامل بدن )هارنس(          □کمربند ایمنی                              □

    دستکش ویژه               □ دستکش کار                                □

 .......................                                  چکمه ایمنی                   سایر وسایل )ذکر نمائید(: ..................□کفش ایمنی                                □

 احتياطهاي الزم:

 

 

دانم و محل کار را به کلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کامالً ایمن می

   ام.         سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه/واحد:

 اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است.کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

 نام و امضاء ناظر

 کلیه اقدامات ایمنی )نظیر تست گاز( و احتیاطی برای کار ایمن انجام شده است 

 HSEنام و امضاء مسئول/کارشناس 

 تکميل کار

 اندایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده شده اند در وضعیتسایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

 نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9ست انجام کار                  . سرپر2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود. شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه

  



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 39صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 نمونه پروانه گودبرداري  6 - 7
 شماره پروانه کار: نمونه پروانه گودبرداری نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شماره: ..........                       محل انجام کار:          
 های الحاقی مورد نیاز: گواهی نامه

 . گواهی کار:                                             شماره:         0.  

 شماره:                                . گواهی کار:              2  

 . گواهی کار:                                             شماره:9  
  شماره:                                     . گواهی کار:5  

 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(

مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت 

 کاری(: 

از ساعت:  ...........   مورخ:   /   

                             / 

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

کروکی محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای دسترسی و فرار  واحد )محل گودبرداری(: 

 اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 پشت صفحه استفاده شود در صورت نیاز از

 شماره تحلیل خطرات 

 شرح کار )تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه شود(

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    آیا محل گودبرداری با عالمت گذاری یا گچ ریزی مشخص شده است؟

    باشد؟میآیا نیاز به احداث جاده انحرافی 

    بند فراهم شده است؟زن و نوار راهآیا عالئم ترافیکی و چراغ چشمک

آیا پیش بینی الزم جهت نصب حفاظ و نرده در اطراف محل گودبرداری 

 به عمل آمده است؟

   

آیا نردبان مناسب جهت تردد کارکنان به داخل محل گودبرداری فراهم 

 شده است؟

   

پیشگیری از ریزش دیواره کانال یا محل گودبرداری آیا وسایل الزم جهت 

 بینی شده است؟پیش

   

    آیا با ادارات ایمنی و آتش نشانی هماهنگی شده است؟ 

آیا به کارهایی که ممکن است اجرای این کار را به خطر اندازد توجه 

 گردیده است؟

   

برق وجود های گودبرداری به خطوط هوایی آیا احتمال برخورد دستگاه

 دارد؟

   

های زیرزمینی آیا احتمال برخورد با تاسیسات زیرزمینی و مدفون )کابل

 های فاضالب و ...( در محل گودبرداری وجود دارد؟برق، تلفن، چاه

   

آیا پروانه های الزم از صاحبان تاسیسات زیرزمینی و غیرمدفون موجود 

در محل در خصوص گودبرداری اخذ گردیده است؟ در صورت اخذ 

 پروانه، کپی آن ضمیمه گردد. 

   

گودبرداری در دسترس است و حدود جغرافیایی محل  آیا کروکی محل

 گودبرداری مشخص گردیده است؟
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ری نیاز به ارجاع به سایر پروانه ها نظیر پروانه ورود به آیا انجام گودبردا

 ، کار گرم، الکتریکی و ... دارد؟بستهفضای 

   

آیا ایمنی گودبرداری از نظر سستی زمین و کانال به علت ریزش باران در 

 روزهای قبل برای عملیات گودبرداری مناسب است؟

   

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 پایه، حمایل تمام بدن/مهارکننده و ...(:مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند)نردبان، سهتجهیزات/ابزاراالت 
 

 ای                         کاله پارچه □کاله ایمنی                             □لباس کار مخصوص                        □

 گوشی داخل گوشی                       □گوشی هدفونی                          □عینک ایمنی                            □حفاظ صورت                               □

 (    Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□ماسک شیمیایی )فیلتردار(               □

 نشیمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                                 □کمربند کامل بدن )هارنس(          □کمربند ایمنی                              □

    دستکش ویژه               □دستکش کار                                 □

  چکمه ایمنی                           سایر وسایل )ذکر نمائید(: .........................................                      □کفش ایمنی                                 □

 احتياطهاي الزم:

 

دانم و محل کار را به نموده و محوطه را برای انجام این کار کامالً ایمن میکلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل 

 ام.           سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه

 ت و اقدامات احتیاطی برقرار شده است.اند، پروانه در معرض دید نصب شده اسکلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

 نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 اندداده شدهاند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار سایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

 نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 

 محل کروکی و سایر توضیحات:

 

 

 کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود. از تکمیل و امضاء پروانهشروع به کار پس 
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 نمونه پروانه استفاده از سبد جهت باال بردن نفر با جرث يل  7 - 7
نمونه پروانه استفاده از سبد جهت  نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 باالبردن نفر با جرثقیل

 شماره پروانه کار:

 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شماره: ..........                                 محل انجام کار:
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(

مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت 

 کاری(: 

                از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /              

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

کروکی محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای دسترسی  واحد )محل کار(:

 و فرار اضطراری و ...

 

  

 

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحلیل خطرات 

 )تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه شود(شرح کار 

 شرایط مورد بازرسی:

باشد. الزم ن .............................. نفر میجهت انجام کار تعمیراتی روی دستگاه ..................................در ارتفاع ...........................متر نیاز به باال برد -0

 بند برای این مورد انتخاب شود. جرثقیل، راننده و طناباست 

 امضاء مسئول تعميرات محوطه

....................... و طناب بند از محل و موقعیت کار بازدید به عمل آمد. جهت انجام این کار جرثقیل شماره ........................... به رانندگی ................ -2

 باشد.های آن )سفت و فاقد لغزندگی( مطمئن و مورد تائید می..................... انتخاب گردیده است، محل استقرار جرثقیل و جک................

گردد )در غیر اینصورت محل مذکور توسط اداره ایمنی و جرثقیل در محلی قرار گرفته است که مانع عبور سایر وسایل در عملیات واحد نمی -9

 دود و عالئم هشداردهنده نصب شود(.نشانی مسآتش

 امضاء مسئول ن ليه سن ين 

اره ................................... بازرسی ظاهری در ساعت از جرثقیل شماره ........................................... دارای گواهینامه ........................................ و سبد شم -5

 kg..... به عمل آمده و جهت باالبردن ................................. نفر و ابزار الزم حداکثر .............................. مورخ ..................................

 ...................................... مناسب تشخیص داده شد. 

 اند.افراد داخل سبد به وسیله حمایل تمام بدن به باالی قالب جرثقیل متصل شده -9

 نیاز نیست □ندارد         □د         دار □تائیدیه آزمایش وزنه    -1

 امضاء بازرسی فنی 

 شرایط جوی و وسایل ایمنی برای انجام کار فوق مناسب است. -1

 HSEامضاء 

 احتياطهاي الزم:

 وسایل حفاظتی مورد نياز: 

دانم و محل کار را انجام این کار کامالً ایمن میکلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای 

 ام.           به سرپرست اجرای کار نشان داده

 نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه

اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده
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 است.

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

 نام و امضاء ناظر

 تکمیل کار

 اندایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده شدهاند در وضعیت سایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 امه خواهد یافت                        رسید و با پروانه دیگری اد

 نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 5. مسئول نقلیه سنگین       9. سرپرست انجام کار        2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه
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 نمونه پروانه پرتون اري  8 - 7
 شماره پروانه کار: نمونه پروانه پرتونگاری نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شماره: ..........محل انجام کار:                                 
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(:

 مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

 کروکی محدوده دقیق انجام کار و .. واحد )محل کار(:

 

  

 

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحلیل خطرات: 

 شود(شرح کار )نوع منبع پرتو، تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه 

 

 

 

 

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی توس  پرتون ار

    آیا پرتونگاران وسایل حفاظت فردی به همراه دارند؟

زن آیا محوطه تحت نظارت با نوار ایمنی و تابلوهای هشدار دهنده یا چراغ چشمک

 شده است؟ بسته

   

    امکان جداسازی ایمن منبع رادیواکتیو وجود دارد؟آیا در صورت وقوع حریق/حادثه 

    آیا از صحت و کارایی دستگاه پرتونگاری اطمینان دارید؟

آیا دستگاه سنجش اشعه )دوزیمتر محیطی( بازرسی شده و دارای گواهینامه 

 باشد؟کالیبراسیون معتبر می

   

    است؟ گیری و تائید شدهدر محوطه اندازه μs/hr9/1آیا حد ایمن 

    بینی شده است؟آیا در صورت خارج شدن چشمه از دستگاه تمهیدات الزم پیش

    باشد؟آیا پرتونگار دارای پروانه از سازمان انرژی اتمی می

    آیا جهت انجام کار با اداره ایمنی هماهنگی الزم به عمل آمده است؟

 بالمانع است. کلیه شرایط باال را شخصاً بازرسی کرده و پرتونگاری

 نام و امضاء سرپرست تیم پرتونگاری: 

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    ها و پروانه های مذکور رویت شده است؟آیا گواهینامه

    اند؟آیا وسایل کامال تخلیه و تهویه و در صورت نیاز با بخار آب شستشو داده شده

آمده و مسدود آیا از کلیه نقاطی که ممکن است مواد داخل وسایل شود بازرسی بعمل 

 اند؟گردیده

   

    آیا محوطه کامالً از مواد قابل اشتعال و سمی تخلیه شده است؟

اندازد به اطالع پرتونگار رسانده آیا موارد خطری که محوطه پرتونگاری را به مخاطره می

 شده است؟

   

    افراد شاغل در نواحی مجاور محل رادیواکتیو از زمان پرتونگاری اطالع دارند؟آیا 

    نشانی هماهنگی الزم بعمل آمده است؟آیا جهت انجام کار با واحد ایمنی و آتش

    آیا از خروج کارکنان و افراد متفرقه از محوطه پرتونگاری اطمینان دارید؟

 کلیه شرایط باال را شخصاً بازرسی کرده و پرتونگاری بالمانع است. 

 :نام و امضاء مسئول فیزیک و بهداشت



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 44صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 احتياطهاي الزم:

 

دانم و محل کار را کلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کامالً ایمن می

 ام.           سرپرست اجرای کار نشان دادهبه 

 نام و امضاء رئیس/مسئول تاسیسات/نوبتکاری/محوطه

 اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است.کلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را دیده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار 

 محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است.  شرایط

 نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 انداند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده شدهسایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 رسید و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

نوبتکاری/محوطهنام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس   

 توزیع نسخ:                             

 . سرپرست انجام کار   2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(         0                         

 HSE. 5. بازرسی فنی                                                                 9                        

 کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود. شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه
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 نمونه پروانه کار برقی  9 - 7
 شماره پروانه کار: نمونه پروانه کار برقی نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 ه: ..........محل انجام کار:                                 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شمار
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(:

مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت 

 کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

کروکی محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای دسترسی و فرار  واحد )محل کار(:

 و ...(اضطراری 

 

  

 

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحلیل خطرات: 

 شرح کار )تعداد نفرات، روش کار و نقشه ها به پیوست ارائه شود(

 

 

 بازرسی از محي  کار

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    آیا محوطه جهت انجام کار برقی آماده شده است؟

کارهائیکه ممکن است اجرای این کار به خطر اندازند توجه شده آیا به 

 است؟

   

    اند؟( شدهoffها خاموش )آیا کلیه دستگاه

    آیا اهرم کلید قفل شده است؟

    ( شده است؟offآیا کلید کل خاموش )

    آیا دسته کلید قطع کننده قفل شده است؟

    باشدآیا نیازی به چک کردن ولتاژ می

    آیا فیوزهای اصلی بیرون آورده شده است؟

    آیا سیستم اتصال زمین برقرار است؟

    آیا فیوزهای کنترل بیرون آورده شده است؟

    آیا تابلو خطر نصب شده است؟

    آیا سیستم اطفاء حریق از سرویس خارج شده است؟

    آیا اتصال موتور قطع گردیده است؟

 شخصاً بازرسی کرده و محوطه برای انجام کار برقی آماده و کامالً ایمن است. کلیه شرایط فوق را

 نام و نام خانوادگی مسئول محوطه                                امضاء 

 وسایل حفاظتی مورد نياز

 تمام بدن/مهارکننده و ...(:پایه، حمایل تجهیزات/ابزاراالت مرتبط با ایمنی که باید مورد استفاده قرار گیرند)نردبان، سه
 

 کاله ایمنی عایق             □کمربند ایمنی                                □لباس کار نخی فاقد زیپ فلزی     □

 دستکش عایق برق □عینک ایمنی                                 □حفاظ صورت                          □

 کفپوش عایق برق □کفش عایق                             □

 نشیمنگاه کار در ارتفاع  □تور ایمنی                               □کمربند کامل بدن )هارنس(              □کمربند ایمنی                          □

     (Air lineدستگاه هوارسان ) □(      SCBAدستگاه هوای فشرده )□(              ماسک شیمیایی )فیلتردار □ماسک تنفسی گردوغبار              □

 سایر وسایل )ذکر نمائید(: .........................................                        
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 احتياطهاي الزم: 
 
 

 الذکر را شخصاً بازرسی کرده و دستگاه جهت انجام کار آماده و کامال ایمن بوده و از احتیاطهایی که باید در نظر داشت، آگاهم شرایط فوق

 کار نام و نام خانوادگی کارشناس برق/نماینده اداره تعمیرات                                           نام و نام خانوادگی مسئول اجرای

 امضاء                                                                                                      امضاء   

 تکميل کار

 انداند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب کارگاهی قرار داده شدهسایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

کار نام و امضاء سرپرست انجام  

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت                        

وطه/رئیس نوبتکاری/محوطهنام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول مح  

 توزیع نسخ:                             

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0   

 مربوطه، مجاز خواهد بود.کار و حصول اطمینان از تحویل نسخ به مسئولین  شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 در صنعت نفت کار هاینظام پروانهراهنمای 
 05از 47صفحه

فندغيرعامل شت، ايمني، محيط زيست وپدا  MOP-HSED-GL-200 (1) اداره كل بهدا
 

 نمونه پروانه کار در ارتفاع  11 - 7
 شماره پروانه کار: نمونه پروانه کار در ارتفاع نام شرکت)اصلی/فرعی( 

 شماره: ..........محل انجام کار:                                 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد 
 ادامه از پروانه شماره: ..... )در صورت نیاز(:

 مدت اعتبار)حداکثر یک نوبت کاری(: 

 از ساعت:  ...........   مورخ:   /   /                             

 تا ساعت: ...........   مورخ:   /   /                             

محدوده دقیق انجام کار، مناطق ممنوعه، مسیرهای کروکی  واحد )محل کار(:

 دسترسی و فرار اضطراری و ...(

 

  

 

 

 

 در صورت نیاز از پشت صفحه استفاده شود

 شماره تحلیل خطرات: 

 شرح کار )تعداد نفرات، روش کار و علت انجام عملیات(

 

 مالحضات ایمنی

 چرا  ير   ير بلی شرای  مورد بازرسی

    ؟است خطرات محیط کار شناسایی شدهآیا کلیه 

آیا پروانه انجام کار در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده 

 است؟ 

 
   

های آیا کارگران در ارتباط با مخاطرات و ایمن سازی فعالیت کار در ارتفاع آموزش

 اند؟الزم را دیده
   

پیمانکاران، مقررات این عملیات به آنها اعالم شده آیا در صورت اجرای عملیات توسط 

 است؟
   

آیا محل اجرای عملیات بوسیله تابلوهای هشدار دهنده و سایر تمهیدات ایمنی 

 جداسازی شده است؟
   

    گیرند؟بطور منظم مورد بازرسی قرار می FRSو یا  FASآیا سیستم های 

    برخوردار هستند؟آیا داربستها از ایستایی و ایمنی الزم 

    آیا شرایط جوی جهت اجرای عملیات در ارتفاع مناسب است؟

رعایت  "برابر ابعاد کف آن باشد 9ارتفاع داربست نبایستی بیشتر از "آیا اصل ایمنی 

 شده است؟
   

آیا محوطه اجرایی عملیات به نحو مناسبی جهت پیشگیری از سقوط افراد و اجسام 

 گرفته است؟تحت کنترل قرار 
   

نصب سازه های حفاظتی پیشگیری از  □ایمن سازی سکوها و سطوح عملیاتی

 □سقوط

 □نصب سازه های حفاظتی کاهش ارتفاع سقوط

 □تجهیزات پیشگیری از از سقوط ابزار و مصالح □پاخورهای مربوط به جایگاههای کار □حفاظهای جانبی جایگاههای کار

 فراهم شده است؟آیا لوازم حفاظت فردی مناسب  .0

( FRS)سامانه ممانعت کننده سقوط □( FAS) سامانه متوقف کننده سقوط
□ 

 □تور ایمنی

 □کاله ایمنی مجهز به بند چانه □نشیمنگاه کار در ارتفاع □کفش ایمنی

 اقدامات ایمنی ضروري جهت صدور پروانه:
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 اند، پروانه در معرض دید نصب شده است و اقدامات احتیاطی برقرار شده است.دیدهکلیه خطرات محیط کار شناسایی شده و کارگران آموزش الزم را 

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

دانم و محل کار را به کلیه شرایط باال را شخصا بازرسی کرده، از صحت موارد فوق اطمینان حاصل نموده و محوطه را برای انجام این کار کامالً ایمن می

 ام.           کار نشان داده سرپرست اجرای

 نام و امضاء رئيس/مسئول تاسيسات/نوبتکاري/محوطه

 شرایط محیط کار ایمن بوده و اقدامات احتیاطی برقرار شده است. 

 

 نام و امضاء ناظر

 تکميل کار

 اندکارگاهی قرار داده شدهاند در وضعیت ایمن و با نظم و ترتیب سایت و هر گونه تجهیزاتی که  مورد استفاده قرار داده

 نام و امضاء سرپرست انجام کار

اعتبار زمانی آن به پایان رسید  □بحالت تعلیق درآمد )پروانه باطل شد( /  □تکمیل و تحویل گردید/  □الذکر در ساعت ......................................... کار فوق

                 و با پروانه دیگری ادامه خواهد یافت        

 نام و امضاء رئیس تاسیسات/مسئول محوطه/رئیس نوبتکاری/محوطه

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                  2. صادر کننده )رئیس/مسئول تاسیسات، محوطه، نوبتکاری(       0توزیع نسخ:          

 از تحویل نسخ به مسئولین مربوطه، مجاز خواهد بود.کار و حصول اطمینان  شروع به کار پس از تکمیل و امضاء پروانه
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 پروانه کار جداسازي/لغو جداسازي )برقی/مکانيکی/ابزار دقيق(نمونه   11 - 7
 تائيدیه جداسازي/لغو جداسازي )برقی/مکانيکی/ابزار دقيق(

 ............شماره سریال:                                           شماره پروانه: ........ 

 ه: ..........محل انجام کار:                                 پراونه مربوطه: کار گرم شماره: .................                   کار سرد شمار

 جداسازي برقی:  .1

 نام دستگاه:                           شماره دستگاه:                             ولتاژ باال:                     ولتاژ پایین:

 الف: متقاضی )درخواست کننده پروانه کار یا سرپرست کار(:   نام و نام خانوادگی:                    امضاء:               تاریخ: 

 خ: ب: موافقت مسئول ناحیه )رئیس واحد(:                          نام و نام خانوادگی:                     امضاء:               تاری

 تاریخ:   ج: انجام دهنده جداسازی:                                           نام و نام خانوادگی:                     امضاء:             

 های دیگر ندارد.            نام و نام خانوادگی:                     امضاء:               تاریخ: :  تداخلی با فعالیتHSEد: نماینده 

محل نگهداری  محل جداسازی

 کلیدها

محل قراردادن 

 فیوزها

قطع اتصال به  قطع منبع برق

 دستگاه

 سایر مالحظات

      

      

      
 امضاء:            ه. مطابق با قوانین ایمنی جداسازی انجام گرفت.       نام و نام خانوادگی مسئول ارشد برق/شخص مجاز: ............ ساعت و تاریخ     

 محل نگهداری کلیدها 

 شوند. ها بطور ایمن نگهداری میکلیدها جهت ایزوله ماندن دستگاه 

 تاریخ: تائید برگرداند کلید:  تاریخ:  تائید کننده:  کار(کلید اول )سرپرست انجام 

 تاریخ: تائید برگرداندن کلید:  تاریخ:  تائید کننده:  کلید دوم )مسئول برق(

  تاریخ:  تائید برگرداندن کلید:  تاریخ:  تائید کننده:  (HSEکلید سوم )دفتر 
 لغو جداسازی برقی: 

 تاریخ:          الف: متقاضی )درخواست کننده پروانه کار یا سرپرست کار(:        نام و نام خانوادگی:                         امضاء:              

 ء:                        تاریخ: ب: موافقت مسئول ناحیه )رئیس واحد(:                               نام و نام خانوادگی:                         امضا

 تاریخ:                     ج: انجام دهنده جداسازی:                                                نام و نام خانوادگی:                         امضاء:    

 م و نام خانوادگی:                         امضاء:                        تاریخ: های دیگر تداخل ندارد.              نا: کار با فعالیتHSEد: نماینده 

 تاریخ:        ه: مسئول برق )لغو جداسازی، سیستم به حالت اولیه برگشت(.    نام و نام خانوادگی:                        امضاء:                  
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 جداسازي مکانيکی  .2
بله             شماره برگه   شماره دستگاه:                                  نوع سیستم:                             آیا برگه ضمیمه دارد؟  خیر              

 ضمیمه

 جداسازی                                                        لغو جداسازی                              

الف: متقاضی )درخواست کننده پروانه کار یا 

 سرپرست انجام کار(: 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                             تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 :                                 تاریخ: امضاء

 نام و نام خانوادگی:  ب: موافقت مسئول ناحیه )رئیس واحد(:

 امضاء:                            تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:                                 تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی:  ج: انجام دهنده جداسازی: 

 مضاء:                          تاریخ: ا

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                                تاریخ:

های دیگر : کار با فعالیتHSEد: نماینده 

 تداخلی ندارد.

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                          تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ:                       امضاء:         

 (valveشماره ولوها )

 spade blank بسته باز  

     

     

     

     

     

 نام و نام خانوادگی:                                             تاریخ و امضاء: 

 

 spade blank بسته باز  

     

     

     

     

 

 نام و نام خانوادگی:                 تاریخ و امضاء: 
 
 آیا برگه ضمیمه دارد؟   خیر              بله            شماره برگه ضمیمه:        هاي ایمنی و اضطراريجداسازي سيست  .9

الف: متقاضی )درخواست کننده پروانه کار یا 

 سرپرست کار(: 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ:

 نام و نام خانوادگی:  ب: موافقت مسئول ناحیه )رئیس واحد(: 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ:امضاء:                           

 نام و نام خانوادگی:  ج: انجام دهنده جداسازی: 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ:

های دیگر : کار با فعالیتHSEد: نماینده 

 تداخلی ندارد. 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

  امضاء:                           تاریخ:
 ه: جداسازی یا لغو آن انجام شد. 

 )انجام دهنده جداسازی(

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ:                   امضاء:        

 نام و نام خانوادگی:  و: تایید متصدی اتاق کنترل 

 امضاء:                           تاریخ: 

 نام و نام خانوادگی: 

 امضاء:                           تاریخ:

 توزیع نسخ:     

 HSE. 9. سرپرست انجام کار                                2. اتاق کنترل                            0                       
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