
 -PR-F  کد:        تعهد نامه پیمانکاران    شرکت توزیع نیروی برق استان                     

 پیمانکاران ژهیمجموعه قوانین و مقررات الزم االجرای ایمنی برق و چهارمحال و بختیاری                                     30/00

می باشد تا باا کااربرو و    شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاریان با اصول و مقررات ایمنی هدف از تهیه این مجموعه آشنا ساختن پیمانکار
نساانی  رعایت این مقررات و انجام اصول صحیح و ایمن کار بتوانند شرایط امن و بدون خطری را ور جهت پیشگیری و کاهش حواوث و حفاظت از نیروی ا

 فراهم آورند . 
او مطالب مندرج بشرح ذیل می بایست به پیمانکار ابالغ گرویده و پیمانکار موظف و متعهد به انجام و رعایت اصول و مقاررات منادرج ور   قبل از عقد قرارو

دی و این وفترچه خواهد بوو و ور صورت عدم رعایت اصول و مقررات ایمنی و حفاظت کار و بروز هر گونه حاوثاه فاروی گ گروهای گ تاسیسااتی و شاهرون     
 و خسارات جانی و مالی کلیه مسئولیت ناشی از این موارو بر عهده پیمانکار خواهد بوو.ایجا

  تعهدات ایمنی : -1
شارکت توزیاع نیاروی بارق اساتان چهارمحاال       رعایت اصول و مقررات ایمنی طبق آئین نامه ایمنی و انضباط کار و مقررات و وستورالعملهای ایمنی   -1 

 این مجموعه . و شرایط مندرج ور  وبختیاری
 .  همکاری کامل با کارشناسان گ ناظرین و مسئولین ایمنی که به منظور کنترل و نظارت ایمنی کار پیمانکاران مراجعه می نمایند الزامی است   -2
مرتبط ( سابقه کاار و شاناخت   استفاوه از نیروهای آموزش ویده و وارای گواهی از سازمان فنی حرفه ای ) ووره فن ورز شبکه هوایی و سایرووره های   -3

 شبکه های توزیع برق .
توساط واحاد   پیمانکار بایستی پرسنل اجرایی خوو را قبل از شروع به کار به واحد ایمنی شرکت توزیع کتباً معرفی نمووه و بعد از تایید صالحیت آنان   -4

 هد بوو . ایمنی ) توانمندی فنی و فیزیکی ( به کارگیری پرسنل معرفی شده بالمانع خوا
تهیاه  پیمانکار موظف است طبق مقررات نسبت به بیمه عوامل اجرایی و خووروها اقدام نمووه و حتی االمکان تعداوی بیمه ناماه مسائولیت بادون ناام      -5

 نماید تا ور صورت وقوع حواوث مورو استفاوه قرار گیرو .  
بجایی و یا جایگزینی نیروی انسانی مراتب را قبالً به اطالع واحد ایمنی شهرستان مربوطاه  قبل از اقدام به جا 4پیمانکار موظف است عالوه بررعایت بند  -6

ساعت باا ذکار والیال واحاد ایمنای      24برساند ) ور صورت نیاز به جابجایی یا جایگزینی نیروی انسانی ورشرایط اضطراری پیمانکار موظف است حداکثرتا 
 شهرستان مربوطه را ور جریان قرار وهد . (  

ه پیمانکار موظف است یک نفر مسئول فنی ) که صالحیت و توانمندی پی گیری مسائل فنی و ایمنی را واشته و ماورو تاییاد واحاد ایمنای باشاد ( با       -7
  . عنوان نماینده تام االختیار به واحد ایمنی شرکت توزیع معرفی نماید

وی انسانی آموزش ویده همراه با تجهیزات کامل مورو نیاز جهت انجام کار اعازام نمایاد .   پیمانکار موظف است گروههای اجرایی را حداقل با وو نفر نیر  -8
 ) ضمناً یک نفر از این افراو بایستی به عنوان سرپرست گ مسئولیت گروه را برعهده واشته باشد . ( 

ورو شادید باا پیمانکاار از قبیال جریماه نقادی گ ل او        ور صورت تخطی موجب برخ اعزام انفراوی پرسنل حتی جهت انجام کارهای ساوه ممنوع بووه و -9
 قرارواو یا بطورکلی ل و صالحیت پیمانکار خواهد شد .  

 پیمانکار موظف است سرپرستان گروههای اجرایی را تعیین و آنها را توجیه نماید که موارو زیر را مورو توجه قرار وهند :  -10
 سئولین ذیربط خصوصاً وستگاه نظارت و مسئول ایمنی انجام ندهند . الف ( هیچ پروژه ای رابدون هماهنگی و اطالع م

 ب   ( وریافت فرم کنترل و نظارت هفتگی از مسئول ایمنی و ارائه آن به ناظرین و مسئول ایمنی ور هنگام بازوید .
 را تأمین نماید .ج   ( قبل از اعزام به محل کار کلیه لوازم شامل ابزار کار و اجناس مصرفی را کنترل و کمبووها 

  هماهنگی کامل با اتفاقات برای اخذ  خاموشی ها و تعهد نسبت به رعایت زمان مجاز خاموشی ها و تکمیل فرمهای مربوطه .و   ( 
ع  کامل اپراتور یاا  آورس محل کار و زمان شروع و خاتمه کار یا وستورکار را به اپراتور اتفاقات و یا وستگاه نظارت اطالع وهد ) هدف اطال در هر روزها ( 

 وستگاه نظارت از موقعیت و محل کار گروه اجرایی می باشد . (  
یمنای باه   پیمانکار و عوامل اجرایی آن  موظف می باشند با ناظرین و مسئول ایمنی که به منظور نظارت بر نحوه انجام کار و چگونگی رعایت مقررات ا -11

 مل به عمل آوروه و تذکرات یا پیشنهاوات آنها را مورو توجه قرار وهند.  محل کار گروه مراجعه می نمایند گ همکاری کا
 پیمانکار موظف است نسبت به تأمین خووروی مناسب و مجهز که مورو تایید واحد ایمنی شرکت باشد اقدام نماید .   -12
و وسایل ایمنی فروی و گروهی طبق استاندارو و به تعداو مورو و ویگر ابزار  _کاله ایمنی  _کفش ایمنی  _پیمانکار موظف به تأمین لباس کار مناسب  -13

 نیاز می باشد . ) البسه مورو استفاوه عوامل اجرایی پیمانکار بایستی مطابق با نمونه مورو تایید شرکت توزیع باشد . (  
سااعت پا     24شرکت بووه و الزم است حداکثر تا  ورصورت وقوع حواوث ) نیروی انسانی یا تاسیساتی ( پیمانکار موظف به گزارش فوری حواوث به -14

 از حاوثه گزارش کامل آنرا نیز به شرکت توزیع ) واحد ایمنی ( ارائه وهد . 
وهاد   پیمانکار موظف است ور صورت وقوع حاوثه و مصدومیت عوامل اجرایی برای شروع به کار مجدو افراو مصدوم گ  موضوع را به واحد ایمنی اطالع -15

 ز بررسی نسبت به صدور اجازه کار ایشان توسط واحد ایمنی اقدام شوو . تا بعد ا
 پیمانکار می بایست نسبت به ورج مشخصات شرکت پیمانکاری بر روی خوو رو و البسه کارکنان اقدام نماید .   -16
اری صاوره از واحد ایمنی که ورهمین مجموعه آمده پیمانکار متعهد می شوو ورهنگام انجام عملیاتی که نیاز به حفاری وارو مطابق وستورالعمل حف -17

 عمل نماید .
ا امضاء اخذ پیمانکار موظف است کلیه مفاو این وستورالعمل را به رؤیت عوامل اجرایی خوو رسانده وتعهد آنان را نسبت به رعایت موارو مندرج کتباً ب -18

 نماید .
 شرایط ووظایف نیروی انسانی :  -2
 مناسب فیزیکی وجسمانی به منظور کار ورشبکه های توزیع باشد . وارای توانایی  -1
 پرسنل برقکار ملزم به رعایت اصول اخالقی وانضباطی ورهنگام حضور ورمحل کار می باشند .  -2
 اشد .تمامی پرسنل بایستی وارای کارت شناسایی بووه که ورآن نام شرکت پیمانکار وشماره تلفن مدیرعامل آن شرکت ورج شده ب  -3
 پرسنل موظفند ورهنگام کار ورشبکه های توزیع برق گ تمام اشیاء فلزی از قبیل ساعت گ انگشتر گ گرونبند و ... را از خوو وور نمایند .  -4
 تمامی افراو گروه اجرایی موظف به استفاوه از وسایل ایمنی وحفاظت فروی وگروهی ورهنگام کار می باشند . -5
 کمربند ایمنی قبل از صعوو  کنترل طناب و قطعات -6
 استفاوه از کیسه ابزار کار کمری متصل به کمربند ایمنی ور هنگام کار .  -7



ووواری گرووو وسایل با سطل از استفاوه از طناب وستی یا هندالین وسطل کار برزنتی ور هنگام کار برروی شبکه هوایی گ از پرتاب کرون لوازم از پای تیر به باال جداً خ -8
 ایین به باال و بالعک  منتقل شوند . پ

 استفاوه از وستکش ساق بلند ور هنگام کار  -9
 ورشرایط جوی غیر عاوی مانند بارندگی شدید گ طوفان ورعد وبرق انجام هرکار برروی شبکه ممنوع است .  -10
 حضورسرپرست گروه ورهنگام اجرای کار الزامی است .  -11
 رهنگام کار بروی شبکه ویا به جای بی سیم ممنوع می باشد .استفاوه از تلفن همراه و -12
 پرسنل موظف به نگهداری وحمل ونقل صحیح ابزار ووسایل ایمنی ورمحل کار وورخوورو می باشند . -13
 رعایت فواصل مجاز وحریم ها ورهنگام کار ویا نزویکی به شبکه برقدار  -14
 ستی مجوز وریافت وهماهنگی الزم را با مسئولین ذیربط ورشهرستان  به عمل آورند .پرسنل جهت وروو به پستهای زمینی برق بای -15
 پرسنل ورهنگام وروو به پست بایستی مجهز به وسایل حفاظت فروی بووه وبایستی حریم ترانسفورماتورها و تابلوها را رعایت نمایند . -16
 پرسنل توجه نمایند که عبور از سمت فشارمتوسط ترانسفورماتور برقدار ممنوع می باشد . -17
 ورصورت کار بر روی شبکه هوایی وقت ورصعوو و فروو ایمن از پایه طبق استاندارو  -18
صالحیت الزم را واشته باشد ور محل حاضر و مراقب می که ور صورت لزوم کار همزمان وو نفر از اعضای یک گروه ور تاسیسات هوایی یا زمینی الزم است فرو سو -19

 اجرای ایمن عملیات باشد . 
 

 شرایط محیط کار ) قبل ، حین وبعداز کار ( -3
 کسب وستورکار   -1
 6ورصورت نیاز به اعمال خاموشی وریافت وتکمیل فرم تقاضای خاموشی طبق مقررات مندرج وربخش   -2
 ازم حفاظ فروی وگروهی توسط پرسنل وسرپرست گروهبازوید وبررسی ابزار ولو  -3
 اعالم نشانی محل وزمان شروع کار به اتفاقات یا وستگاه نظارت  -4
 محصور سازی محیط کار با نوار حفاظتی و یا مخروطی هشدار وهنده  -5
 نصب تابلو هشدار وهنده  -6
 ت فواصل مجاز و رفع نقاط خطربررسی وضعیت محیط و شبکه از جنبه ور نظر گرفتن حریمها ورعای -7
 ورصورت اخذ خاموشی رویت وستگاه اتصال زمین ) گراند موقت ( ور طرفین محل کار الزامی است .  -8
 حین اجرای عملیات خوورو گروه ور محل کار حضور واشته و از ترک محل کار خووواری نماید .  -9

شته باشد و ورصورت نبوون نور طبیعی کافی گ وسایل تامین روشنایی موقت مانند چراغ قوه همیشه بایستی ور محیط کار نور به حد کافی وجوو وا -10
 شارژی و یا پرژکتور وستی به همراه گروه موجوو باشد . 

کار نمی باشند  قبل از اعالم پایانکار به منظور برقدار شدن شبکه گ اطمینان حاصل شوو که اشیاء اضافه از روی شبکه جمع آوری شده و افراو مش ول -11
. 

 شرایط ایمنی خودروها :  -4
 خووروها شامل وانت گ جرثقیل و کفی ها می باشند که شرایط ایمنی آنها به طور کلی ور ذیل ذکر می گروو . 

 ظاهر خوورو گ بدنه گ الستیکها و سیستم واخلی از نظر فنی سالم باشد .   -1
 انی و کیف کمکهای اولیه باشند .تمامی خووروها بایستی مجهز به کپسول آتش نش -2
 خووروها هر روز صبح بازوید و مورو کنترل قرار بگیرند . -3
 پیمانکار موظف است نسبت به ورج نام شرکت پیمانکاری خوو برروی ورب خوورو اقدام نماید .  -4
 شدار وهنده تجهیز شوند . خووروهای جرثقیل و کفی نیز بایستی روزانه مورو بازوید و مطابق جدول ذیل به وسایل ه -5

 فهرست وسایل هشدار دهنده مورد نیاز خودروهای سنگین
چراغ چشمک زن پایه  پرچم خطر تابلو احتیاط نوار حفاظتی مخروطی 

 وار
جلیقه 
 شبرنگ

 1 _ 3 1 حلقه  1 5 جرثقیل

 1 _ 3 1 حلقه  1 5 کفی

 
 جوو باشد .تمامی خووروها بایستی بیمه شده وبیمه نامه ور خوورو مو -6
 رانندگان خووروها بایستی وارای گواهینامه مربوط به خوورویی که رانندگی می کنند باشند . -7
  رعایت اصول ایمنی در عملیات حفاری 

ها باه ماورو    نظر به اهمیت رعایت اصول ایمنی ور حین انجام حفاریها ضروری است تا نکات زیر به عنوان نکات ایمنی ور تمامی عملیات اجرای شبکه     
 اجرا گذاروه شوو : 

قرار ورهنگام اقدام به انجام هر گونه حفاری عوامل اجرایی مربوطه موظف هستند با نصاب عالئام هشادار وهناده از جملاه تاابلو پایاه وار خطار گ اسات          -1
مناطق شهری به طور کامل برای عاابرین   مخروطی هشدار وهنده و کشیدن نوار حفاظتی ور اطراف محل حفاری گ محدووه محیط عملیات را مخصوصاً ور

 و وسایل نقلیه مشخص نمایند .
متری ضامن اساتقرار تاابلو خطار گ      20چنانچه محل حفاری ور واخل خیابان و یا مکانهای پرتروو واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصله  -2

ری اقدام نمایند  )صرف نصب یک عدو مخروطی یا تابلو ور نزویکی محل حفااری  متر تا محل حفا 2نسبت به گذارون مخروطی هشداروهنده به فاصله هر 
 نمی تواند عابرین را از خطر موجوو مطلع نماید . (  

اری ور صورتیکه کار ور محل حفاری ور یک روز به اتمام نرسیده باشد و اوامه کار به روز بعد موکول شوو ضروری است با توجه باه شارایط محال حفا     -3
محل مربوطه توسط عالئم هشدار وهنده از جمله تابلو خطر گ نوار حفاظتی و خصوصاً چراغ چشمک زن محصور و مشخص گروو و چنانچاه احتماال    وقیقاً

 سرقت لوازم حفاظتی وجوو وارو نسبت به گمارون نگهبان اقدام شوو به هر حال ور صورت سقوط اشخاص و یا خوورو به واخل محل حفااری شاده هایچ   
 یرفته نیست و مسئولیت و عواقب حاوثه متوجه سرپرست گروه ذیربط می باشد . عذری پذ

 مجری کار ور محل حفاری شده موظف است تا بالفاصله بعد از پایان کار نسبت به اصالح و ترمیم محل حفاری ور اسرع وقت اقدام کند .  -4



کنترل و ور صورت وسیع بوون منطقه حفاری ضمن کمک باه تهیاه وساایل ایمنای      مسئول ایمنی شهرستان مربوطه بایستی موارو فوق الذکر را وقیقاً -5
 مورو نیاز گ اجازه شروع حفاری را صاور نماید . 

ور  عوامل اجرایی ضمن رعایت اصول حفاظت فروی و استفاوه از لباس کار گ کفش کار و کاله ایمنی ملزم به اساتفاوه از جلیقاه شابرنا باا رناا زرو      -6
 ) ور روز یا شب ( ور محل کار می باشند . طول عملیات 

 رعایت فاصله مجاز از تاسیسات برقدار در هنگام انجام کار 
منی و حفظ فواصل مجاز ور با توجه به اینکه هنگام کار برروی شبکه و تأسیسات برقی امکان وارو که تأسیسات و شبکه های مجاور برقدار باشند لزوم رعایت مقررات ای     

 ر اجتناب ناپذیر خواهد بوو لذا موارو زیر جهت اجرا توسط تمامی گروههای اجرایی ابالغ می گروو : هنگام کا
ور وسترس کاارگران   بررسی وضعیت و شرایط فنی محیط کار از نظر سطح ولتاژ گ مسیر گ نوع عملیاتی که قرار است صورت پذیرو و سایر اطالعات تاسیسات مجاور که -1

 ست برقدار باشد یا برقدار شوو . قرار وارو و ممکن ا
باه حاوزه   منظور از وروسترس بوون به معنای وجوو تاسیسات برقی ور فاصله ای است که احتمال نزویک شدن ابزار یا یاراق آالت یاا اعضاای بادن کارکناان        : 1تبصره 

 واشته باشد . ( الکتریکی آن تاسیسات میسر باشد . ) چه برقدار باشند یا امکان برقدار شدن آنها وجوو 
محادووه اساتوانه ای   حوزه الکتریکی حداقل فاصله کاری است به وور هاوی برقدار که عوامل اجرایی یا وسایل و ابزار کاری مربوطه ور هنگام کار نباید ور ایان   : 2تبصره 

  سانتی متر می باشد . 90کیلوولت  20سانتی متر و جهت شبکه وجهت شبکه  30قرار گیرو .  این فاصله جهت شبکه فشار ضعیف 
بررسای جهات عاایق     کارکرون ور مجاورت تاسیسات برقدار بایستی با رعایت مقررات ایمنی و اطالع فاصله کاری به مسئول بهره برواری شهرستان مربوطه باه منظاور   -2

 نموون یا بی برق شدن آن منطقه باشد . 
اصله های تعیین شده ور باال فقط با ایمن سازی محیط کار و صدور مجوز توسط مسئول بهره برواری و مسائول  ورصورت کار ور مجاورت تاسیسات برقدار و تجاوز به ف -3

 ایمنی شرکت توزیع امکان پذیر خواهد بوو . 
کاار جماع آوری پوشاش عاایق     نصب پوشش عایق روی تاسیسات برقدار به منظور ایمن سازی محیط کار گ بایستی توسط شرکت توزیع برق انجام گیرو . بعد از انجام  -4

 نصب شده بر عهده فرو یا گروه نصب کننده می باشد . 
سرو وساتها و رعایات فاصاله    برای انجام کار برروی پایه های شبکه فشار ضعیف ور حالت برقدار الزاماً رعایت مقررات ایمنی از جمله پوشیده و عایق بوون کامل بدن گ  -5

 ر غیر این صورت بایستی نسبت به قطع کامل برق به نحویکه امکان برقدار شدن به هیچ وجه وجوو نداشته باشد اقدام شوو .مجاز از شبکه برقدار الزامی است و
تی مجاز مای  تاسیسات و شبکه های برقدار اعم ازفشار ضعیف یا فشار متوسط تاسیسات و شبکه گرم محسوب می شوند و کار کرون ور شبکه برقدار فقط ور صور تبصره :

 شد که تمامی مقررات و وستورالعملهای کار و فاصله مجاز با آنها رعایت شده باشد با
 تاریخ ، مهر وامضا پیمانکار       

   


