
  شرکت توزيع  نيروي برق مازندران 

 ، ايمني وبهداشت حرفه اي سيستم مديريت کيفيت
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  :تهيه کننده 
 

  : تاييدكننده    
 

  : تصويب كننده 
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 : هدف -١

يريت صـحيح آن و كـاهش   جهت ساماندهي به نحوه اعمـال خاموشـي هـا و مـد    

  حوادث و همچنين انرژي توزيع نشده و بطور كلي مديريت دقيق خاموشي ها 
 

  :كاربرد  دامنه -٢

  )  واحد ايمني،  ديسپاچينگواحد ،   بهره برداريدفاتر نظارت بر ( بهره برداري و ديسپاچينگمعاونت -

  در سطوح ولتاژي فشار ضعيف و فشار متوسط -

ه صورت كتبي از جانب مديرعامل شـركت بـه عنـوان    بيا نمايندگان ايشان كه (اري شركت هاي پيمانك -

  )رابط به واحد اجرايي معرفي شده باشند

  امورهاي  توزيع  و بخش هاي تابعه  -

 : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -٣
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  :  عمليات  شرح -٤

 :گيرد مي  زير انجام به صورت دستورالعمل روش اجرايي كار با تدوين 

و بهـره  .گـردد  مياختتام كار توسط اداره برنامه ريزي و مهندسي تكميل  هبه همرافرم ، در بند يك  -٤-١

  .به جريان بيندازد را اين فرمتكميل بردار مي بايست بهمراه بررسي اختتام 

  .شدتاييد اختتام كار توسط رييس اداره بهره برداري منوط به تكميل اين فرم مي با:۱تبصره      

تواند به صورت يس اداره بهره برداری ميص رئيف به تشخيفرم موجود برای شبکه فشار ضع :۲تبصره           

  .ی شود يرندوم اجرا

و در صورت عدم شده پس از بازديد مسئول شبكه در صورت وجود نقص گزارش  ،در بند سه فرم -٤-٢

 .گزارش داده شودراتكميل نموده و به رييس اداره بهره برداري  ٦نقص بند 

با تاييد مسئول شبكه يـا   در طرح پيوست اصالح نواقص بايستي با اعمال تغييرات جديد،  ٥در بند  -٤-٣

   .ارجاع شود مجددا به اداره بهره برداري رييس اداره برنامه ريزي و مهندسي وتعميرات 

و  برنامه ريـزي ده توسط اداره د کننده رفع اشکاالت گزارش شيتائ ۴امضاء مسئول شبکه در بند  :١تبصره 

  .باشد يمهندسی م

مسئول شبكه يا تعميرات اطالعات خاموشي هاي طرح را با توجه به بايگـاني فـرم هـاي    ، ٦در بند  -٤-٤

تحويـل مـي    GISميزان خاموشي را اعالم و طرح نهايي را به مسئول  ،١٢١اجازه قطع و وصل شبكه در 

  .دهد

ذکـر   توسط بهره بردار مواردکه از خط گرم برای برقدار شدن استفاده شده است يدر صورت ۶در بند : ١تبصره

   .هزينه مشخص باشدافت يدرعلت عدم گردد تا 
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ـ   ،  ٧در بند  -٤-٥ ره مابا توجه به بررسي هاي صورت گرفته در بندهاي فوق الذكر ميزان خاموشـي بـا ش

ميـزان   .شـود  مديريت امور اطالع رساني ميبه جهت برقدار نمودن شبكه فيش در اين بند ذكر گرديده و 

هزينه خاموشي طبق دستورالعمل هاي مربوطه محاسبه گرديده و صرفا به حساب هاي شركت واريـز مـي   

  . هرگونه دريافت مستقيم وجوه ممنوع مي باشد. گردد

  .مجوز برق دار شدن صادر مي گردد،  ٩در بند  -٤-٦

. مانکار است يپ يت طرح بر عهده يرقدار نشده است هر گونه مسئولتا زمانی که طرح ب:   ١تبصره          

       ) ل سرقت قبل از برقدار شدنيبه دل( 

ـ ست برقدار شدن ترانس بابرای برقدار شدن ترانس چک لي:۲تبصره ـ وسـت برگـه تحو  يد پي ل و ي

قـود شـدن   در صورت مف. د يت دقت بعمل آيد نهايست بايبرقدار شدن شبکه گردد و در نگهداری چک ل

  داری شده است مکاتبه شود و به صورت المثنی صادر گردديست از هر مکانی که خريچک ل

  . گــــانی شــــود يشناســــنامه تــــرانس در اداره طــــرح و نظــــارت با   :۳تبصــــره

و دو  برقدار مي گرددبا رعايت مسائل ايمني شبكه درحضور مسئول شبكه و مجري كار،  ١٠در بند  -٤-٧

  .ايندمامضاء ن ف پس از كنترلرط

و  .نگهداري گردد ۱۲۱فرم در اداره بهره برداری واحد  نسخه  کي،   باشدفرم دو نسخه ای می : ۱ تبصره  

   .ارسال گردد نيفرم به واحد مشترک نسخه کي


