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  امضاء  تاريخ  نام و نام خانوادگي  سمت  مسئوليتها

      بيژن پيروز  ايمنيكارشناس           كننده تهيه         
       ميرزائيان حسنم  بهره برداريمعاونت   اوليه تاييد كننده

      س حسنيوكا  نماينده مديريت  تاييد كننده نهايي
      رحمت اله حماميان  مدير عامل  تصويب كننده

  
                  :نسخه شماره             

  :مهر اعتبار                              
  
  
  

 

  
  

  ))توضيح مهم(( 
ير آن به هر طريق و توسـط هـر فـرد درون و بـرون     ثكپي و يا تك. مي باشدتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري شركت ند تحت پوشش كنترل مدارك نطام كيفيت اين س

  .مي باشدتوزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري  شركت سازماني مجاز  نبوده و منوط به اخذ مجوز از 
   

  



  شركت توزيع نيروي برق                      
استان چهارمحال و بختياري                   

  PR-R-02/00   :كد   سيستم مديريت كيفيت
    ايمنيروش اجرايي   3از 2صفحه 

  

  : هدف- 1
هاي ايمني شركت وكاهش  تدوين اين روش اجرايي، ارائه يك روش يكنواخت در خصوص  اجرا نمودن دستورالعمل ها و آئين نامههدف از 

  . حوادث مي باشد
  
   :  رددامنه كارب - 2

  مي باشد تابعه هايشركتكليه و شركت توزيع نيروي برق استان چهار محال وبختياري  در ، روش ايندر  شده قيد ضوابط
  
  مسئوليتها - 3

 .ايمني و بهداشت مي باشد كارشناسمسئوليت نظارت بر اجراي اين روش اجرايي به عهده  -
 .مسئوليت تصويب ، تشويق و تنبيه كاركنان در برابر اجراي قوانين و مقررات به عهده مديرعامل است -

  
  :انجام كارروش  -4
  :بازديدهاي ايمني -4-1

 مـدير  /مسئول ايمنـي شهرسـتان  ايمني به صورت حداقل ماهيانه با توجه به طرح ها، پروژه هاي در دست اقدام و با هماهنگي  كارشناس

ق شهرستان از طرح هاي برق رساني مطلع و با توجه به تاسيسات و شبكه هاي توزيع برنامه بازديد ماهيانه محرمانه را تهيـه و بـه   امور بر

  .مدير امور برق شهرستان مي رساند/ معاونت بهره برداري / مديرعامل  تصويب

پيمانكـاران وكاركنـان را بررسـي و    و مقـررات توسـط    ايمني در زمان هاي تعيين شده، سركشي نموده و ميزان رعايت قوانين كارشناس

مدير امـور بـرق شهرسـتان    / معاونت بهره برداري / مديرعامل  سوابق را در چك ليست بازديدهاي دوره اي ثبت مي نمايد و گزارش را به

 كميتـه ارزيـابي پيمانكـاران   / ارسال مي نمايد، در صورت مشاهده عدم مغايرت در رعايت قوانين، اين گزارش به كميته حفاظت و ايمنـي 

  .ارجاع داده شده تا اقدامات الزم در راستاي توبيخ افراد خاطي صادر گردد

نمايد  ،اخطار يا توبيخ در رعايت موارد ايمني نيز مي تواند درخواست تشويق يا منفي ايمني در خصوص اقدامات مثبت كارشناس: 1تبصره 

  .ارسال مي شود واحد مربوطهصورت تائيد مديرعامل به ل و در معاونت فني ارسا/كه درخواست به مديرعامل

تشويق نامه، اخطاريه يا توبيخ نامه به صورت كارتهايي طراحي شده كه هر كدام به رنگ خاصي هستند كه به صـورت زيـر تعريـف شـده     

  :است

به جزء تشويق و درج در پرونده پرسنلي از جوايز سه كارت سبز هر كارت سبز يك تشويق و در صورت دريافت دريافت ): تشويق نامه(كارت سبز رنگ 

 )PR-F-22(.دنمي شوبرخوردارنقدي و غير نقدي  ويژه 

 )PR-F-23.(نشانه توبيخ نامه صادر مي گردد دريافت سه كارت زرد عالوه بر درج پرونده، يك كارت قرمز رنگ نيز به ):اخطاريه(كارت زردرنگ 

ارزيـابي پيمانكـاران شـركت معرفـي      انضباطي شركت و كميتـه  در پرونده به كميته جدر صورت دريافت دو كارت قرمز عالوه بر در :) توبيخنامه(كارت قرمز رنگ 

  )PR-F-31(و  )PR-F-24.(خواهد شد

 

  
  



  

  شركت توزيع نيروي برق                      
استان چهارمحال و بختياري                   

  PR-R-02/00:   د ك  سيستم مديريت كيفيت
    ايمنيروش اجرايي   3از 3صفحه 

  
  :گزارشات موردي -4-2

موردي در خصوص بعضي از مـوارد نـاايمن، از امـور بـرق شهرسـتان،       عالوه بر بازديدهاي اتفاقي كارشناس ايمني، ممكن است گزارشات

  تواند شامل  ارسال شود كه اين گزارش مي) ستاد(ادارات يا موسسات يا توسط مردم به شركت

i.  عدم رعايت اصول فني،ايمني و اجرايي در شبكه ها و تاسيسات 
ii. عدم رعايت حريم قانوني 
iii. گزارشات حادثه(حوادث پرسنلي و مردمي( 
iv. حوادث مربوط به تاسيسات و تجهيزات  

  

كارشـناس  و ايمني ارجـاع    اسكارشنمعاونت فني پس از بررسي گزارشات، آن را به /مديرعامل ذكرشده در باال كه در ارتباط با گزارشاتي

را  PR-F-06ايمني بازديد را انجام مي دهد و در صورتي كه عدم رعايت قوانين و مقررات حقيقي و حقوقي باشد، فرم اخطاريه به شـماره  

خـاطي فـرم    تنظيم و به دفتر امور حقوقي شركت ارسال و دفتر امور حقوقي اخطاريه را بررسي و جهت رفع تجاوز و عدم رعايت قانون به

  .مذكور را ارسال و پيگيري مي نمايد

  تحويل و تحول طرح -4-3

جهت بررسي و تائيد نهايي طرح از لحاظ ايمني مطابق با چك  شهرستان پايان طرح، مسئول ايمني پس از اعالم دستگاه نظارت مبني  بر 

ايت قـوانين و مقـررات ايمنـي مـوارد نـاايمن را بـه       طرح را مورد بازبيني و در صورت عدم رع PR-F-20تا  PR-F-18 از شماره  ليست

و در پس از رفع نواقص از كارشناس ايمني درخواست بازديد طرح را خواستار مي شوند،  مجداد و پيمانكار و به كاركنان اعالم تا رفع گردد

  .صورت تائيد فرم تحويل و تحول را امضاء و تائيد مي نمايد

  : سوابق  -5
  .به بايگاني راكد منتقل مي شود آن اجرايي به مدت دو سال در واحد ايمني و بهداشت شركت بايگاني و پس از اين روشكليه سوابق 

  
  :مدارك ذيربط -6

 PR-F-27چك ليست ايمني و بهداشت به شماره  -6- 1
 PR-F-25گزارش ماهيانه واحد ايمني به شماره  -6- 2
 PR-F-24فرم تهيه گزارش حادثه به شماره  -6- 3
 PR-F-06فرم اخطاريه به شماره  -6- 4
  )كارت سبز رنگ( PR-F-21تشويقنامه به شماره  -6- 5
 )كارت زرد رنگ(   PR-F-22اخطاريه به شماره  -6- 6
  )جهت كميته انضباطي( )كارت قرمز رنگ( PR-F-23توبيخنامه به شماره  -6- 7
  )پيمانكاران جهت كميته ارزيابي)( كارت قرمز رنگ( PR-F-31توبيخنامه به شماره  -6- 8


