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  : هدف  -1

افزایش سطح ایمنی افراد و کارکنانی است که در راستاي اهداف شرکت توزیع در حال فعالیت  می  دستورالعملهدف از تهیه و تدوین این 

ا افراد ناایمن و اعمال تشویقات در زمینه موارد مرتبط با ب تشریح نحوه برخورددر خصوص  در جهت نیل به این هدف دستورالعمل حاضر. باشند

تجهیزات  مراقبت از نیروي انسانی و و افزایش ضریب ایمنی و بروز مخاطرات، حوادث، خساراتایمنی کارکنان و تجهیزات به منظور جلوگیري از 

  . می باشد

  : دامنه کابرد -2

 و کلیه پیمانکاران طرف قرارداد شرکت و نیروي برق استان آذربایجان غربی ار شرکت توزیعبراي کلیه کارکنان مشمول قانون ک دستورالعملاین  

  . اران نیرورسان قابل اجرا می باشدپیمانک

  : مفاهیم و تعاریف -3

  : انضباط  -3- 1

همکاري و نهایتاً اجـراي    بردن روحیهمنظور از انضباط عبارت است از بروز هرگونه رفتار و اعمالی که موجبات تسهیل در فرهنگ سازي ایمنی و باال 

  . باشد، میعایت مقررات ایمنی را فراهم آورد، روشهاي اجرایی و استانداردها و ربرنامه ها، دستورالعملها

   :تخلف ایمنی - 2-3

کار که احتمال ایجاد خطر یا  ، گروهی و محیطرالعمل هاي ایمنی انفراديهرگونه کوتاهی در انجام امور مرتبط با ایمنی پرسنل، عدم رعایت دستو 

  . شود ا فراهم آورد تخلف نامیده میهرگونه حادثه ر

  : بازدید ایمنی  -3-3

، گروهی و محیط کار توسط کلیه مسئوالن شرکت و ط با ایمنی پرسنل اعم از انفراديهرگونه بازدید صورت گرفته در خصوص بررسی امور مرتب 

  . نیرو رسان می باشد هاي طرف قرار داد وضابطین ایمنی شرکت کارشناسان ایمنی نواحی و ستاد شرکت و

   :ت شرکتحفاظت فنی و بهداش ،کمیته عالی ایمنی -4-3

معاونت مدیر عامل در توزیع برق ارومیه  ، منابع انسانی ومهندسی ، برنامه ریزي وبرداري و دیسپاچینگاعضاء آن متشکل از قائم مقام، معاونین بهره 

 ، رئیس گروه آموزش ومسئولین ایمنی نواحی حسب مورد مدیران و و ،حراست و امور محرمانه، حقوقی ،تر ایمنی و کنترل ضایعاتیران دفاو مد

  .  کارشناس ایمنی می باشد نماینده کارکنان و

   :پیمانکاران  -5-3
براي اجراي طرحهاي نیرورسانی با مشترکین قرارداد بسته و مشغول به ارائه  یاهایی می باشند که مستقیماً با شرکت توزیع برق آذربایجان غربی قرارداد بسته و شرکت

  . خدمات می باشند

   :طرف قرار داد با شرکت توزیع پیمانکاران تأمین نیرو و  - 1-5-3

  . نیاز قرارداد بسته اند هایی هستند که با شرکت توزیع برق آذربایجان غربی جهت تأمین نیروي انسانی موردشرکت

  

  :پیمانکاران نیرورسان -2-5-3

راستاي خدمات دهی به متقاضیان برق در  در و اند پیمانکارانی که از طرف شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی تعیین صالحیت شده

  .امر نیرو رسانی فعالیت دارند

  : مسئولیتها - 4

 .  رشناسان دفتر ایمنی شرکت می باشدنی نواحی و کامسئولیت انجام بازدیدهاي مرتبط با ایمنی با مدیران و مسئوالن ایم  -4 -1

بر عهده کمیته عالی ایمنی ) توسط مسئوالن مذکور در بند قبل (مسئولیت تأیید کلیه گزارشات تشویقی و تنبیهی انعکاس یافته  -4 -2

 . می باشد) ه به معاون بهره برداريتفویض اختیار شد( شرکت
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رکت یا پیمانکاران تامین نیرو باشد برگه هاي تشویقی یا تنبیهی تایید شده توسط کمیته عالی که فرد خاطی از کارکنان ش در صورتی -4 -3

حجمی  که از نیروهاي در صورتی و مالی پشتیبانی و منابع انسانیبه معاونت ) تیار شده به معاون بهره برداريتفویض اخ( ایمنی شرکت

فتر ایمنی پس از تائید معاونت بهره برداري و دیسپاچینگ و در مورد سایر نوع سوم باشند با اعمال عدم ارجاع اضافه کاري توسط د

  .مطابق مفاد دستورالعمل اقدام خواهد شد) طرف قرارداد و نیرورسان(پیمانکاران 

ا ایمنی هاي تحت سرپرستی خود را قبل از اعزام به هرگونه فعالیت از نظر موارد مرتبط بها موظفند هر روزه اکیپسرپرستان اکیپ -4 -4

 . مربوطه به مأموریت اعزام نمایند کنترل و پس از تکمیل چک لیستهاي

تر ایمنی و کنترل ، طبقه بندي و ارائه موارد نا ایمن گزارش شده در نواحی با مسئوالن ایمنی و در ستاد شرکت با دفمسئولیت ثبت -4 -5

 . ضایعات می باشد

  : شرح اقدامات -5

رسنل مربوطه ثبت و ضبط می اد کلیه سوابق انضباطی مرتبط با موارد ایمنی را در پرونده ایمنی پکارشناسان ایمنی نواحی و ست -5 -1

 . نمایند

، ارزشیابی ساالنه ارتقاء ترفیعات ، رفتاري و عملکردي کارکنان در حیطه ایمنی به عنوان معیاري براي سنجشسوابق انضباطی -5 -2

 . ي مورد مالك قرار خواهد گرفتبعد تشویقات و احتماالً اعمال اقدامات انضباطی

 .می باشد دستورالعمل مستثنیرسیدگی به تخلفاتی که در صالحیت محاکم قضایی می باشد از شمول موازین این  -5 -3

چنانچه هر یک از کارکنان در انجام وظایف محوله آنچنان کوشا باشند که موجبات ایجاد فضاي ایمن براي خود و دیگر ذینفعان  -5 -4

تهاي اقتصادي شرکت را حیط را فراهم آورده و یا موجبات تعالی جسم و روح و ایجاد نظم در امور و حسن شهرت و رشد فعالیسازمان و م

 . ات در مورد وي اعمال خواهد گردید، اقدام تشویقی به صورت یکی از موارد مشروح جدول تشویقفراهم آورد

، کمیته عالی ایمنی پس از بررسی آن می تواند تنبیهاتی براساس شرکت مالی به وقوع پیوسته در سطحدر خصوص حوادث جانی و  -5 -5

 . معاونت منابع انسانی ارسال نمایدجدول تنبیهات براي متخلفین و مسببین آن در نظر گرفته و به معاونت مالی و پشتیبانی و 

این موضوع توسط کمیته عالی ایمنی شرکت  در صورتیکه نیاز به معرفی تشویق شدگان یا متخلفین به کمیته انضباطی شرکت باشد -5 - 6

 . به انجام خواهد رسید 

 . ه کمیته ایمنی شرکت منعکس نمایددبیر کمیته انضباطی شرکت موظف است نتیجه جلسه برگزار شده را ب -5 -7

 جهت ثبت و ، جرائم صادره و همچنین گزارشات کمیته انضباطی رانی شرکت موظف است گزارش تشویق هادبیر کمیته عالی ایم -5 -8

 . به واحد ایمنی شرکت ارسال نمایندپرونده ایمنی  ضبط در

 .کمیته عالی ایمنی شرکت ارجاع شوداداري به دبیر ساعت48برگه هاي تشویقی و تنبیهی صادره در نواحی باید ظرف  -5 -9

 .فی که انجام داده برخورد خواهد شدکه فردي همزمان بیش از یک تخلف ایمنی داشته باشد با وي برابر جریمه باالترین تخل در صورتی - 6
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   :جداول نحوه برخورد با سیمبان ناایمن) فال

  ردیف

  

  شرح تخلفات مربوط به سیمبانان

  

  برخورد بار سوم و باالتر  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

  عدم انجام مراحل قطع، تست، تخلیه و ارت مدار  1

  :سیمبانان رسمی  -

ه میزان ب یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در  50

  پرونده ایمنی

  

   :سیمبانان  تامین نیرو -

به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در 50

  پرونده ایمنی

  :سیمبانان حجمی نوع سوم 

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  2000000

حقوق و درج در پرونده پرسنلی 

  منیای

  :سیمبانان رسمی -

  ارجاع به کمیته انضباطی 

 :سیمبانان  تامین نیرو -

ارجاع به کارفرماي مربوطه جهت  

  طرح در کمیته انضباطی 

سیمبانان حجمی نوع 

 :سوم 
معرفی به کمیته بازرگانی  -

وانجمن صنفی کارفرمایان جهت 

قراردادن نام فرد خاطی در لیست 

اي سیاه اجازه فعالیت در پروژه ه

برقی مربوط به شرکت توزیع 

اذربایجان غربی را در سطح استان 

 )ندارند

  

 :    سیمبانان رسمی -

 ارجاع به کمیته انضباطی 

  :سیمبانان  تامین نیرو -

ارجاع به کارفرماي مربوطه جهت  

  طرح در کمیته انضباطی 

سیمبانان حجمی نوع  -

   : سوم

معرفی به کمیته بازرگانی -

فرمایان جهت وانجمن صنفی کار

قراردادن نام فرد خاطی در لیست 

سیاه اجازه فعالیت در پروژه هاي 

برقی مربوط به شرکت توزیع 

اذربایجان غربی را در سطح استان 

  )ندارند

  عدم استفاده از نقاب ایمنی  2

  

  

  :سیمبانان رسمی  -

به میزان  عدم ارجاع اضافه کار -

ساعت و تذکر کتبی درج در  30

  پرونده ایمنی

  

   :سیمبانان  تامین نیرو -

به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در 30

  پرونده ایمنی

  

سیمبانان حجمی نوع  -

  :سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  1500000

حقوق و درج در پرونده پرسنلی 

   ایمنی

  

  :سیمبانان رسمی-

میزان  به یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در  60

  پرونده ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي   -

ثابت بهره برداري و ایمنی ودر 

صورت عدم قبولی  ماه به ماه عدم 

 30به میزان  یضافاکارارجاع 

ساعت تا زمان قبولی در آزمون 

هر ماه حداکثر .(ادامه خواهد یافت

  )یکبار آزمون برگزار خواهد شد

  

 - :سیمبانان  تامین نیرو -

 60به میزان  یضافاکارعدم ارجاع 

ساعت و تذکر کتبی درج در پرونده 

  ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي   -

ثابت بهره برداري و ایمنی ودر 

صورت عدم قبولی  ماه به ماه عدم 

 30به میزان  یضافاکارارجاع 

ساعت تا زمان قبولی در آزمون 

ماه حداکثر  هر(ادامه خواهد یافت 

  ).یکبار آزمون برگزار خواهد شد

  

  

  

  

  :سیمبانان رسمی-

  ارجاع به کمیته انضباطی 

  

  :سیمبانان  تامین نیرو -

ارجاع به کارفرماي مربوطه جهت  

  طرح در کمیته انضباطی 

  

  

حجمی  سیمبانان -

  :نوع سوم

 
معرفی به کمیته بازرگانی -

وانجمن صنفی کارفرمایان جهت 

قراردادن نام فرد خاطی در لیست 

افراد قرار گرفته در لیست (سیاه 

سیاه اجازه فعالیت در پروژه هاي 

برقی مربوط به شرکت توزیع 

اذربایجان غربی را در سطح استان 

  )ندارند

  

  

  

3  
طرناك و غیر ایمن و صعود وفرود از پایه هاي خ* 

  مهارنشده

4  

صعود وفرود غیر استاندارد از پایه ها ویا عدم ** 

استفاده از کمربند ایمنی و یا طناب دوم هنگام 

  صعود وفرود

5  
عدم غیر فعال نمودن ریکلوزر خط  بعد از *** 

  قطع، تست، تخلیه و ارت شبکه

6  
 عدم قفل نمودن فرمان وصل ریکلوزر از طریق

  علیرغم قطع از پانل)LOCK( تانک      

  همراه نداشتن لوازم ایمنی انفرادي یا گروهی  7

8  
توسط ) درب(عدم استفاده از قفل ایمنی **** 

  اکیپ اجرایی

  عدم استفاده از کاله ایمنی و یا چانه بند  9

  عدم استفاده از دستکش مناسب ایمنی  10
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11  

ن کات آوت خطوطی که افراد عدم اقدام به برداشت

رغم تست بی برقی و روي آن کار می کنند علی

  نصب اتصال زمین موقت

  

  

  

  

  

سیمبانان حجمی نوع -

  :سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  2500000

حقوق و درج در پرونده پرسنلی 

  ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي   -

ثابت بهره برداري و ایمنی ودر 

 صورت عدم قبولی  ماه به ماه اعمال

ریال در صورت  1500000مبلغ 

وضعیت حقوق تا زمان قبولی در 

هر ماه .(آزمون ادامه خواهد یافت

حداکثر یکبار آزمون برگزار خواهد 

  )شد

  

  

  

12  
محصور ننمودن محل کار وعدم نصب ***** 

  عالئم هشدار دهنده مناسب

  عدم استفاده از لباس کار  13

14  
عدم استفاده از فیوزکش براي تعویض فیوزهاي 

  چاقویی 

15  
ده از کمربند ایمنی مخصوص باالبر عدم استفا

  هنگام کار در ارتفاع

  عدم استفاده از کفش ایمنی  16

  نگهداري نامناسب تجهیزات ولوازم ایمنی  17

18  

بین (انجام تعمیرات ورفع عیب در ابتداي فیدر 

) کلید فیدر واولین قطع کننده در شبکه توزیع

  بدون اخذ ضمانتنامه

19  
مانورهاي انجام گرفته به مسئول عدم گزارش 

  شیفت اتفاقات

20  
برروي قطع کننده هاي   عدم نصب کارت احتیاط

  شبکه در مواقع اعمال خاموشی

21  

عدم درخواست نصب کارت احتیاط در خطوط دو 

مداره موقع کار برروي یکی از خطوط براي فیدر 

دیگر از پست فوق توزیع با هماهنگی اتفاقات یا 

  چینگدیسپا

22  

عدم درخواست نصب کارت احتیاط بر روي کلید 

فیدرهایی که برروي فیدر تعمیرات خط گرم در 

حال انجام است از پست فوق توزیع با هماهنگی 

  اتفاقات یا دیسپاچینگ

  بایست از سالم بودن پایه اطمینان حاصل نمایدسیمبان قبل از صعود و فرود می* 

بایستی با استفاده از طناب کمربند انجام گیرد و فرد صعود کننده به هیچ عنوان حق باز نمودن همزمان دو طناب کمربند را در مراحل  صعود و فرود از پایه** 

  :به روش زیر اقدام خواهد شد) مثال بازوي چراغ روشنایی(در هنگام عبور از تجهزات منصوبه روي تیر . صعود یا فرود ندارد

 .کنیمرا در روي زمین از دور پایه عبور داده و روي کمربند محکم می) طناب اصلی( طناب اول  -1

 .می رسیم...) بازوي چراغ و(صعود را انجام داده تا به مانع  -2

 .کنیمرا از روي بازوي چراغ عبور داده و آن را روي کمربند محکم می) طناب کمکی(طناب دوم  -3

 .ه و انرا روي کمربند محکم می کنیمطناب اصلی را باز کرده و از روي بازوي چراغ عبور داد -4

 .طناب کمکی را باز کرده و در محل خود روي کمربند می بندیم -5
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 .در هنگام  صعود و فرود از پایه استفاده از طناب دوم الزامی می باشد - 6

م پایین امدن از پایه و بعبارت دیگر مثال در هنگا. توجه گردد که در هر حالتی طناب کمکی بر باالي تجهیز بسته می شود نه در زیر آن -7

طناب کمکی را از باالي بازو عبور داده و روي کمر بند ) که در این حالت طناب اصلی در باالي بازو قرار دارد(رسیدن به بازوي چراغ 

ایین امدن از کنیم و سپس طناب اصلی را از باالي بازو به پایین بازو منتقل کرده و در نهایت طناب کمکی را باز میکنیم وبه پمحکم می

 .پایه ادامه می دهیم

  .باشدنصب قفل ایمنی به عهده مامور مانور می*** 

با استفاده از قفل وکارت ایمنی محل کار را ایمن ) برق دار شدن شبکه(بایست جهت جلوگیري از وصل ناخواسته فیدر یا تکه فیدر اکیپ اجرایی می**** 

 .       نماید

  استفاده از عالیم هشداري و نوار خطر محصور گردد تا از عبور افراد و وسایل نقلیه جلوگیري به عمل آید بایست بامحل کار می ***** 
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  :جداول نحوه برخورد با رانندگان ناایمن ) ب

  تامین نیرو وحجمی نوع سوم-قراردادي –رسمی  شرح تخلفات مربوط به رانندگان -1

  

  ردیف

رسمی انندگان شرح تخلفات مربوط به ر

تامین نیرو وحجمی نوع -قراردادي –

  سوم

  

  برخورد بار دوم  برخورد بار اول
برخورد بار سوم و 

  باالتر

  همراه نداشتن جعبه کمکهاي اولیه یا کپسول آتش نشانی   1

  :رانندگان رسمی

فی به اضار کاعدم ارجاع 

به  ساعت و 30میزان 

و درج در  مدت یک ماه

  پرونده ایمنی

  

  :ن تامین نیرورانندگا

فی به اضار کاعدم ارجاع 

به  ساعت و 30میزان 

و درج در  مدت یک ماه

  پرونده ایمنی

  

رانندگان حجمی نوع 

  :سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به  -

ریال در صورت  1500000مبلغ 

وضعیت حقوق و درج در پرونده 

  پرسنلی ایمنی

  

   

  

  :رانندگان رسمی

 یکاراضافعدم ارجاع 

اعت به س 30به میزان 

و درج در  ماه 2مدت 

  پرونده ایمنی 

  

رانندگان تامین 

  :نیرو

 یکاراضافعدم ارجاع 

 ساعت و 30به میزان 

و درج   ماه 2به مدت 

  در پرونده ایمنی

  

رانندگان حجمی 

  :نوع سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به  -

ریال در  2500000مبلغ 

صورت وضعیت حقوق و درج 

  در پرونده پرسنلی ایمنی

  

  :ندگان رسمیران

  ارجاع به کمیته انضباطی 

  

  : :رانندگان تامین نیرو

ارجاع به کارفرماي مربوطه  

جهت طرح در کمیته انضباطی 

در خصوص خاتمه دادن به 

  فعالیت

  

رانندگان حجمی نوع 

  : سوم

ارجاع موضوع به کارفرماي 

مربوطه براي خاتمه دادن به 

   فعالیت

  

2  

ها و برف پاك کن معیوب بودن کمربند ایمنی، چراغ

  آینه  - الستیک سیستم هاي گرمایش وسرمایش  -ها

همراه نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر چرخ و -

الستیک یدك یا تجهیزات مربوط به  - مثلث خطر 

  )جک وآچار چرخ(تعویض آن 

  

  نداشتن معاینه فنی معتبر  3

4  

آالت  به همراه نداشتن مجوز الزم براي رانندگی ماشین

  )لیفتراك، جرثقیل، باالبر، تراکتور( 

در صورتی که با دستور سرپرست اقدام گردد، : توضیح

مسئولیت به عهده سرپرست و صادر کننده دستور بوده 

  .و بر اساس جدول با آنها برخورد خواهد گردید

5  

عدم استفاده از لوازم ایمنی فردي از قبیل لباس کار، 

 تراکتور  ي رانندگان جرثقیل کاله ایمنی  وغیره برا

  لیفتراك باالبر 

6  
عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب هنگام 

  حمل بارهاي طویل بصورت قانونی 

  عدم رعایت سرعت مطمئنه در هنکام رانندگی  7

8  
عدم رعایت مقررات ایمنی در هنگام تیرگذاریبراي 

  . دار می باشد رانندگان جرثقیل و تراکتور جرثقیل

  حمل الشه سنگ در کفی جرثقیل بدون حفاظ  9

10  
عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب هنگام 

  تیرگذاري ، نصب یا سرویس چراغهاي روشنایی معابر

11  
عدم گزارش راننده باالبردر مورد عدم استفاده سیمبان 

  ع از کمربند مخصوص باالبربه هنگام کار در ارتفا

12  
هاي جرثقیل هنگام جابجایی و نصب تیر جکعدم استفاده از

  هااستحکام محل استقرار جکو یا عدم اطمینان از

13  
عدم استفاده از جکهاي نگهدارنده هاي باالبر هنگام 

  کارکردن سیمبان در ارتفاع

  هاي ایمنیعدم رعایت دستورالعمل  14
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  استیجاريگان شرح تخلفات مربوط به رانند-2

  ردیف
شرح تخلفات مربوط به رانندگان 

   استیجاري
  برخورد بار سوم  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

1  
هاي اولیه یا همراه نداشتن جعبه کمک

  کپسول آتش نشانی 

 یکاراضافعدم ارجاع 

ساعت و  30به میزان

تذکر کتبی به راننده 

و درج در پرونده 

      ایمنی

 
 یافکاراضعدم ارجاع 

 ساعت و 30به میزان 

و درج  ماه 2به مدت 

  در پرونده ایمنی 

  

  

  

  

  

  

  

ارجاع به کمیته انضباطی 

جهت تصمیم گیري در 

ارجاع موضوع به خصوص  

کارفرماي مربوطه براي 

  خاتمه دادن به فعالیت

  

  

  

  

2  

ها و برف ، چراغمعیوب بودن کمربند ایمنی

سیستم هاي گرمایش و  -پاك کن ها 

  آینه  -الستیک سرمایش 

  

همراه نداشتن تجهیزات ایمنی از قبیل زنجیر 

الستیک یدك یا  - چرخ و مثلث خطر 

جک و آچار ( تجهیزات مربوط به تعویض آن 

  )چرخ 

  

  نداشتن معاینه فنی معتبر  3

4  
عدم رعایت نظافت داخل  -استعمال دخانیات 

  خودرو،

  استفاده از موبایل در حین رانندگی  5

6  
عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب 

  هنگام حمل بار

  عدم رعایت سرعت مطمئنه  7

  معتبر  نداشتن بیمه نامه  9
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  :جداول نحوه برخورد با سرپرستان ناایمن ) پ

ردیف
شرح تخلفات مربوط به سرپرستان 

  حجمی -تامین نیرو  – رسمی
  دومبرخورد بار   برخورد بار اول

برخورد بار سوم و 

  باالتر

1  
عدم انجام مراحل قطع، تست وارت مدار   

  توسط افراد تحت سرپرستی

  :سرپرستان رسمی -

 50به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در پرونده 

  ایمنی

 -   :سرپرستان  تامین نیرو -

به میزان  یضافاکارعدم ارجاع 

در پرونده  ساعت و تذکر کتبی درج50

  ایمنی

  :سرپرستان حجمی نوع سوم-

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  2000000

   حقوق و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

  :سرپرستان رسمی -

  ارجاع به کمیته انضباطی 

 :سرپرستان  تامین نیرو -

ارجاع به کارفرماي مربوطه جهت طرح در  

  کمیته انضباطی 

 :حجمی نوع سوم ستانسرپر-
معرفی به کمیته بازرگانی وانجمن صنفی -

کارفرمایان جهت قراردادن نام فرد خاطی 

افراد قرار گرفته در لیست (در لیست سیاه 

سیاه اجازه فعالیت در پروژه هاي برقی 

مربوط به شرکت توزیع اذربایجان غربی را 

  )در سطح استان ندارند

  

ارجاع سرپرستان رسمی  -

 ته انضباطی به کمی

  :سرپرستان  تامین نیرو -

ارجاع به کارفرماي مربوطه  

  جهت طرح در کمیته انضباطی 

حجمی نوع  سرپرستان -

   : سوم

معرفی به کمیته بازرگانی -

وانجمن صنفی کارفرمایان جهت 

قراردادن نام فرد خاطی در 

افراد قرار گرفته در (لیست سیاه 

لیست سیاه اجازه فعالیت در 

اي برقی مربوط به پروژه ه

شرکت توزیع اذربایجان غربی را 

  )در سطح استان ندارند

2  

بین کلید (انجام تعمیرات ورفع عیب در ابتداي فیدر 

بدون اخذ ) فیدر واولین قطع کننده در شبکه توزیع 

  توسط افراد تحت سرپرستی ضمانتنامه

  :رسمی سرپرستان -

 30به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ذکر کتبی درج در پرونده ساعت و ت

  ایمنی

  

عدم  -ا:تامین نیرو  سرپرستان -

ساعت و 30به میزان  یضافاکارارجاع 

  تذکر کتبی درج در پرونده ایمنی

  :حجمی نوع سوم  سرپرستان -

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  1500000

   حقوق و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

  :یرسم سرپرستان -

ساعت  60به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

  و تذکر کتبی درج در پرونده ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعمل  ثابت بهره  -

برداري و ایمنی ودر صورت عدم قبولی  ماه 

 30به میزان  یضافاکاربه ماه عدم ارجاع 

ساعت تا زمان قبولی در آزمون ادامه خواهد 

ون برگزار هر ماه حداکثر یکبار آزم.(یافت

  )خواهد شد

 :تامین نیرو سرپرستان -

ساعت  60به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  - 

  و تذکر کتبی درج در پرونده ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي  ثابت  -

بهره برداري و ایمنی ودر صورت عدم قبولی  

به میزان  یضافاکارماه به ماه عدم ارجاع 

ون ادامه ساعت تا زمان قبولی در آزم 30

هر ماه حداکثر یکبار آزمون (خواهد یافت 

  ).برگزار خواهد شد

  :حجمی نوع سوم سرپرستان -

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت حقوق  2500000

  و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي  ثابت  -

 بهره برداري و ایمنی ودر صورت عدم قبولی 

ریال در  1500000ماه به ماه اعمال مبلغ 

صورت وضعیت حقوق تا زمان قبولی در 

هر ماه حداکثر .(آزمون ادامه خواهد یافت

  )یکبار آزمون برگزار خواهد شد

  

  :رسمی سرپرستان -

 ارجاع به کمیته انضباطی 

  

تامین   سرپرستانبراي -

  :نیرو

ارجاع به کارفرماي مربوطه  

  باطی جهت طرح در کمیته انض

  

حجمی  سرپرستان -

  :نوع سوم 

 
معرفی به کمیته بازرگانی -

وانجمن صنفی کارفرمایان جهت 

قراردادن نام فرد خاطی در 

افراد قرار گرفته در (لیست سیاه 

لیست سیاه اجازه فعالیت در 

پروژه هاي برقی مربوط به 

شرکت توزیع اذربایجان غربی را 

  )در سطح استان ندارند

  

  

  

3  
ل دقیق کارت ایمنی براي اکیپ مربوطه عدم تکمی

  توسط سرپرست  و امضاء فرم بدون کنترل

4  
عدم اعالم موقعیت مکانی اکیپ توسط 

  رئیس اداره به مسئول ایمنی ناحیه

5  

عدم کنترل لوازم ایمنی فردي وگروهی اکیپ یا 

عدم گزارش کتبی با اخذ رسید به موقع نواقص 

ن شیفت اتفاقات توسط سرپرست اکیپ یا تکنسی

  به مسئول ایمنی ناحیه

6  
عدم توجیه افراد تحت سرپرستی هنگام 

  ارجاع کار روزانه

7  
عدم رعایت دستورالعملهاي ایمنی توسط 

  افراد تحت سرپرستی

  عدم حضور سرپرست درمحل کار  8

  عدم گزارش به موقع  و صحیح کلیه حوادث  9

  یمنیعدم رعایت سایر موارد ا  10
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  :جداول نحوه برخورد با سرپرستان بالفصل ناایمن ) ت

  ردیف
– رسمیشرح تخلفات مربوط به سرپرستان بالفصل 

  حجمی -تامین نیرو 
  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

برخورد بار سوم 

  وباالتر

1  
عدم انجام مراحل قطع ، تست وارت مدار   

  توسط افراد تحت سرپرستی

 لبالفص سرپرستان -

  :رسمی

به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در  50

  پرونده ایمنی

  

 بالفصلسرپرستان   -

عدم ارجاع  -    :تامین نیرو

ساعت و 50به میزان  یضافاکار

 تذکر کتبی درج در پرونده ایمنی

  

 بالفصلسرپرستان - -

  :حجمی نوع سوم 

عدم ارجاع اضافه کاري به  -

یال در صورت ر 2000000مبلغ 

وضعیت حقوق و درج در پرونده 

   پرسنلی ایمنی

  رسمی  بالفصل سرپرستان -

 ارجاع به کمیته انضباطی 

  

 :تامین نیرو بالفصلسرپرستان   -

ارجاع به کارفرماي مربوطه جهت طرح  

 در کمیته انضباطی 

  

حجمی  بالفصل سرپرستان-

 :نوع سوم 

معرفی به کمیته بازرگانی وانجمن -

ارفرمایان جهت قراردادن نام فرد صنفی ک

افراد قرار گرفته (خاطی در لیست سیاه 

در لیست سیاه اجازه فعالیت در پروژه 

هاي برقی مربوط به شرکت توزیع 

  اذربایجان غربی را در سطح استان ندارند

  

 بالفصل سرپرستان -

ارجاع به کمیته رسمی 

 انضباطی 

 

 بالفصلسرپرستان  -

  :تامین نیرو

به کارفرماي مربوطه ارجاع  

جهت طرح در کمیته 

 انضباطی 

  

 بالفصل سرپرستان -

   : حجمی نوع سوم

معرفی به کمیته بازرگانی -

وانجمن صنفی کارفرمایان 

جهت قراردادن نام فرد خاطی 

افراد قرار (در لیست سیاه 

گرفته در لیست سیاه اجازه 

فعالیت در پروژه هاي برقی 

مربوط به شرکت توزیع 

ان غربی را در سطح اذربایج

  )استان ندارند

2  

بین کلید فیدر  (انجام تعمیرات ورفع عیب در ابتداي فیدر 

بدون اخذ ضمانتنامه ) و اولین قطع کننده در شبکه توزیع 

  توسط افراد تحت سرپرستی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  
عدم گزارش مانورهاي انجام گرفته به مسئول شیفت 

  توسط افراد تحت سرپرستی اتفاقات

4  
برروي قطع کننده   عدم نصب کارت احتیاط

  هاي شبکه در مواقع اعمال خاموشی

5  

ت احتیاط در خطوط دو عدم درخواست نصب کار

مداره موقع کار برروي یکی از خطوط براي فیدر 

دیگر از پست فوق توزیع با هماهنگی اتفاقات یا 

  دیسپاچینگ توسط افراد تحت سرپرستی

6  

عدم درخواست نصب کارت احتیاط بر روي کلید 

فیدرهایی که برروي فیدر تعمیرات خط گرم در حال 

انجام است از پست فوق توزیع با هماهنگی اتفاقات 

  یا دیسپاچینگ توسط افراد تحت سرپرستی

7  

صعود و فرود غیر استاندارد از پایه ها و یا عدم استفاده از 

توسط  هنگام صعود و فرود کمربند ایمنی و یا طناب دوم

  افراد تحت سرپرستی
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8  

عدم تکمیل دقیق کارت ایمنی براي اکیپ 

مربوطه توسط سرپرست  و امضاء فرم بدون 

  کنترل

  

  

 بالفصل سرپرستان -

  :رسمی

به  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر  30میزان 

  بی درج در پرونده ایمنیکت

  

 بالفصل  سرپرستان -

  :تامین نیرو

به  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی 30میزان 

  درج در پرونده ایمنی

  

 بالفصل سرپرستان -

  :حجمی نوع سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به  -

ریال در صورت  1500000مبلغ 

وضعیت حقوق و درج در پرونده 

   پرسنلی ایمنی

  

  

  :رسمی بالفصل سرپرستان -

 60به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در پرونده 

  ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي   -

ثابت بهره برداري و ایمنی ودر 

صورت عدم قبولی  ماه به ماه عدم 

ساعت  30به میزان  یضافاکارارجاع 

مه خواهد تا زمان قبولی در آزمون ادا

هر ماه حداکثر یکبار آزمون (یافت 

  ).برگزار خواهد شد

  

  :تامین نیرو بالفصل سرپرستان -

 60به میزان  یضافاکارعدم ارجاع  -

ساعت و تذکر کتبی درج در پرونده 

  ایمنی

شرکت درآزمون دستورالعملهاي   -

ثابت بهره برداري و ایمنی ودر 

صورت عدم قبولی  ماه به ماه عدم 

ساعت  30به میزان  یضافاکارارجاع 

تا زمان قبولی در آزمون ادامه خواهد 

هر ماه حداکثر یکبار آزمون .(یافت

  )برگزار خواهد شد

  

حجمی نوع  بالفصل سرپرستان -

  :سوم

عدم ارجاع اضافه کاري به مبلغ  -

ریال در صورت وضعیت  2500000

  حقوق و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

العملهاي  ثابت شرکت در آزمون دستور -

بهره برداري و ایمنی ودر صورت عدم 

 1500000قبولی  ماه به ماه اعمال مبلغ 

ریال در صورت وضعیت حقوق تا زمان 

هر . (قبولی در آزمون ادامه خواهد یافت

ماه حداکثر یکبار آزمون برگزار خواهد 

  )شد

  

  

  

 بالفصل سرپرستان-

  :رسمی

  باطی ارجاع به کمیته انض

  

 بالفصل سرپرستان -

  :تامین نیرو

ارجاع به کارفرماي مربوطه  

جهت طرح در کمیته 

  انضباطی 

  

 بالفصل سرپرستان -

  :حجمی نوع سوم

 
معرفی به کمیته بازرگانی -

وانجمن صنفی کارفرمایان 

جهت قراردادن نام فرد 

خاطی در لیست سیاه 

افراد قرار گرفته در لیست (

 سیاه اجازه فعالیت در

پروژه هاي برقی مربوط به 

شرکت توزیع اذربایجان 

غربی را در سطح استان 

  )ندارند

  

  

  

9  
عدم اعالم موقعیت مکانی اکیپ توسط رئیس 

  اداره به مسئول ایمنی ناحیه 

10  

عدم کنترل لوازم ایمنی فردي وگروهی اکیپ یا 

ش به موقع نواقص توسط سرپرست عدم گزار

اکیپ یا تکنسین شیفت اتفاقات به مسئول 

  ایمنی ناحیه

  عدم توجیه افراد تحت سرپرستی هنگام ارجاع کار روزانه   11

  عدم استفاده از لباس کار توسط افراد تحت سرپرستی  12

13  
نگهداري نامناسب تجهیزات ولوازم ایمنی  توسط 

  یافراد تحت سرپرست

14  
همراه نداشتن لوازم ایمنی و ابزار کار انفرادي یا 

  گروهی  توسط افراد تحت سرپرستی

15  
صعود وفرود از پایه هاي خطرناك و غیر ایمن و مهار نشده  

  توسط افراد تحت سرپرستی

16  
عدم استفاده از فیوزکش براي تعویض فیوزهاي چاقویی 

  توسط افراد تحت سرپرستی

17  
عدم استفاده از کمربند مخصوص باالبر هنگام کار در 

  ارتفاع  توسط افراد تحت سرپرستی

  عدم استفاده از نقاب ایمنی  توسط افراد تحت سرپرستی  18

19  

عدم اقدام به برداشتن کات آوت خطوطی که افراد روي 

آن کار می کنند علیرغم تست بی برقی و نصب اتصال 

  اد تحت سرپرستیزمین موقت  توسط افر

20  
محصور ننمودن محل کار وعدم نصب عالئم هشدار دهنده 

  مناسب  توسط افراد تحت سرپرستی

21  
عدم غیر فعال نمودن ریکلوزر بعد از قطع  ،تست وارت 

  شبکه  توسط افراد تحت سرپرستی

22  

عدم قفل نمودن فرمان وصل ریکلوزر از طریق 

از پانل  توسط  رغم قطععلی) LOCK( تانک 

  افراد تحت سرپرستی

23  
ازپانل   Reclose Enabledعدم غیر فعال نمودن رله 

  توسط افراد تحت سرپرستی

24  
همراه نداشتن جعبه کمکهاي اولیه یا کپسول 

  آتش نشانی 
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25  

سیستم  -عدم کارکرد صحیح چراغها وبرف پاك کن ها

هیزات ایمنی همراه نداشتن تج هاي گرمایش وسرمایش 

همراه نداشتن الستیک  -از قبیل زنجیر چرخ ومثلث خطر 

جک وآچار چرخ ( یدك یا تجهیزات مربوط به تعویض آن 

  توسط افراد تحت سرپرستی)  

26  
عدم ارائه معاینه فنی معتبر  توسط افراد تحت 

  سرپرستی

27  

( نداشتن مجوز الزم براي رانندگی ماشین آالت 

توسط افراد )  قیل، باالبر، تراکتور لیفتراك، جرث

  تحت سرپرستی

28  

عدم استفاده از لوازم ایمنی فردي از قبیل لباس 

کار ، کاله ایمنی  وغیره براي رانندگان چرثقیل 

لیفت تراك  توسط افراد  باالبر  تراکتور  

  تحت سرپرستی

29  

عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب 

ارهاي طویل بصورت قانونی  توسط هنگام حمل ب

  افراد تحت سرپرستی

30  
عدم رعایت مقررات ایمنی در هنگام تیرگذاري  

  توسط افراد تحت سرپرستی  

31  

  

حمل الشه سنگ در کفی جرثقیل بدون حفاظ  

  توسط افراد تحت سرپرستی

32  

عدم استفاده از عالئم هشدار دهنده مناسب 

ب یا سرویس چراغهاي هنگام تیرگذاري ، نص

  معابر  توسط افراد تحت سرپرستی

33  

عدم استفاده از جکهاي جرثقیل  هنگام جابجایی 

ونصب تیرویا عدم اطمینان از استحکام محل 

  استقرار جکها  توسط افراد تحت سرپرستی

34  

عدم استفاده از جکهاي نگهدارنده هاي باالبر 

توسط افراد هنگام کارکردن سیمبان در ارتفاع  

  تحت سرپرستی

35  

عدم استفاده از جکهاي جرثقیل  هنگام جابجایی 

ونصب تیرویا عدم اطمینان از استحکام محل 

  استقرار جکها  توسط افراد تحت سرپرستی

اکیپ به ارشد ترین فرد از اعضاي حاضر درمحل کار اکیپ اطالق می شود که بالفصل سرپرست : بالفصل سرپرست -

 .ایت اکیپ به عهده ایشان می باشدهد مسئولیت
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  :جداول نحوه برخورد با پیمانکاران ناایمن ) ج

  )نحوه برخورد با  شرکت(شرح تخلفات مربوط به فردي از آحاد کارکنان یا گارگران شرکت نیرورسان  -1

  ردیف
شرح تخلفات مربوط به فردي از آحاد کارکنان یا 

  )با  شرکتنحوه برخورد (گارگران شرکت نیرورسان 
  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

برخورد بار سوم 

  وباالتر

1  
  عدم انجام مراحل قطع، تست وارت مدار 

  توسط پرسنل شرکت

اخطار کتبی به پیمانکار و رونوشت به 

کمیته بازرگانی وانجمن صنفی پیمانکاران  

موازین ایمنی   در خصوص عدم رعایت

کافی توسط نیروي پیمانکار و عدم نظارت 

پیمانکار با اعالم نام و مشخصات متخلف 

  و نام شرکت

ارجاع به کمیته بازرگانی 

جهت تصمیم گیري در 

  خصوص مدت زمان تعلیق

  

  

ارجاع به کمیته بازرگانی 

جهت تصمیم گیري در 

   خصوص تعلیق دائم

  عدم استفاده از لباس کار توسط پرسنل شرکت  2
  

  

اخطار کتبی به پیمانکار و رونوشت به 

کمیته بازرگانی و انجمن صنفی 

 پیمانکاران  در خصوص عدم رعایت

موازین ایمنی توسط نیروي پیمانکار و 

عدم نظارت کافی پیمانکار با اعالم نام و 

  مشخصات متخلف و نام شرکت

  

  

  

ارجاع به کمیته بازرگانی 

جهت تصمیم گیري در 

  خصوص مدت زمان تعلیق

  

  

  

ارجاع به کمیته بازرگانی 

م گیري در جهت تصمی

  خصوص تعلیق دائم

  عدم استفاده از کفش ایمنی توسط پرسنل شرکت  3

  عدم استفاده از دستکش مناسب توسط پرسنل شرکت  4

  عدم استفاده از کاله ایمنی توسط پرسنل شرکت  5

6  
همراه نداشتن لوازم ایمنی وابزار کار انفرادي یا گروهی 

  توسط پرسنل شرکت

7  
ود از پایه هاي خطرناك  و غیر ایمن ومهارنشده صعود وفر

  توسط پرسنل شرکت

8  
صعود وفرود غیر استاندارد از پایه ها ویا عدم استفاده از 

  کمربند ایمنی هنگام صعود وفرود توسط پرسنل شرکت

   9  
عدم استفاده از فیوزکش براي تعویض فیوزهاي چاقویی 

  توسط پرسنل شرکت

10  
ده از کمربند مخصوص باالبر هنگام کار در عدم استفا

  ارتفاع توسط پرسنل شرکت

11  

  
  عدم استفاده از نقاب ایمنی توسط پرسنل شرکت

  انجام فعالیت برروي شبکه بدون اجازه کار  12

13  
محصور ننمودن محل کار وعدم نصب عالئم        هشدار 

  دهنده مناسب توسط پرسنل شرکت

14  
ي آگاهانه یا ناآگاهانه کارگران وکارمندانی که در بکارگیر

  تعلیق موقت یا دائم هستند

  همراه نداشتن فرم اجازه کار توسط پرسنل شرکت  15

16  
بکارگیري آگاهانه یا نا آگاهانه کارگران وکارمندان شاغل 

  در شرکت توزیع

  عدم اعالم موقعیت مکانی روزانه اکیپ ها  17
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  )نحوه برخورد با فرد خاطی(و نیرو رسان خلفات مربوط به فردي از آحاد ،کارکنان یا گارگران شرکتهاي طرف قرار داد شرح ت -2

  ردیف

شرح تخلفات مربوط به فردي از آحاد، کارکنان یا 

نحوه (گارگران شرکتهاي طرف قرار داد و نیرو رسان 

  )برخورد با فرد خاطی

  خورد بار سوم وبه بعدبر  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

  عدم انجام مراحل قطع، تست، تخلیه و ارت مدار  1

اخطار کتبی به پیمانکار و 

رسیدگی به  رونوشت به کمیته

و  تخلفات نیروهاي پیمانکاري

انجمن صنفی پیمانکاران  در 

موازین   خصوص عدم رعایت

ایمنی توسط نیروي پیمانکار و 

عدم نظارت کافی پیمانکار با 

ام و مشخصات متخلف و اعالم ن

   نام شرکت

رسیدگی ارجاع به کمیته 

به تخلفات نیروهاي 

جهت تصمیم  پیمانکاري

گیري در خصوص مدت 

  زمان تعلیق

  

  

رسیدگی به ارجاع به کمیته 

 تخلفات نیروهاي پیمانکاري

جهت تصمیم گیري در 

   خصوص تعلیق دائم

2  
تفاده از صعود و فرود غیر استاندارد از پایه ها و یا عدم اس

  کمربند ایمنی و یا طناب دوم هنگام صعود و فرود

اخطار کتبی به پیمانکار و 

کمیته رسیدگی به رونوشت به 

 تخلفات نیروهاي پیمانکاري

وانجمن صنفی پیمانکاران در 

موازین   خصوص عدم رعایت

ایمنی توسط نیروي پیمانکار و 

عدم نظارت کافی پیمانکار با 

لف و اعالم نام و مشخصات متخ

   نام شرکت

کمیته رسیدگی ارجاع به 

به تخلفات نیروهاي 

جهت تصمیم  پیمانکاري

گیري در خصوص مدت 

  زمان تعلیق

  

  

کمیته رسیدگی به ارجاع به 

 تخلفات نیروهاي پیمانکاري

جهت تصمیم گیري در 

   خصوص تعلیق دائم

  توسط اکیپ اجرایی) درب(عدم استفاده از قفل ایمنی   3

  لیت برروي شبکه بدون اجازه کارانجام فعا  4

  عدم استفاده از لباس کار  5

  عدم استفاده از کفش ایمنی  6

  عدم استفاده از دستکش مناسب  7

  عدم استفاده از کاله ایمنی  8

  نگهداري نامناسب تجهیزات ولوازم ایمنی  9

  وهیهمراه نداشتن لوازم ایمنی و ابزار کار انفرادي یا گر  10

  صعود وفرود از پایه هاي خطرناك و غیر ایمن و مهار نشده  11

  عدم استفاده از فیوزکش براي تعویض فیوزهاي چاقویی  12

  عدم استفاده از کمربند مخصوص باالبر هنگام کار در ارتفاع  13

  عدم استفاده از نقاب ایمنی  14

  عدم اعالم موقعیت مکانی  15

16  

قدام به برداشتن کات آوت خطوطی که افراد روي آن عدم ا

کار می کنند علیرغم تست بی برقی و نصب اتصال زمین 

  موقت

17  
محصور ننمودن محل کار وعدم نصب عالئم        هشدار 

  دهنده مناسب

  نداشتن کارت شناسایی  18

  ئمتعلیق دا  فعالیت در سایر شرکتهاي پیمانکاري در مدت  تعلیق  19
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 العمل نحوه تشویق و برخورد با افراد ناایمندستور

  تحول اداري دفتر توسعه مدیریت و

  )رل سیستم مدیریت کیفیتکنت(

  :تاریخ اجرا
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  :کد مدرك
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  )شرکتنحوه برخورد با (شرح تخلفات مربوط به نیروهاي پیمانکارهاي طرف قراردادشرکت توزیع -3

  ردیف

شرح تخلفات مربوط به نیروهاي 

  پیمانکارهاي طرف قراردادشرکت توزیع

  )نحوه برخورد با شرکت(

  برخورد بار دوم  برخورد بار اول
برخورد بار سوم وبه 

  بعد

  تست، تخلیه و ارت مدارعدم انجام مراحل قطع،   1

  

میلیون ریال از  20کسر

  صورت وضعیت دوره 

وارجاع به کمیته 

  بازرگانی

  

 

  

میلیون ریال 30کسر 

  از صورت وضعیت دوره 

وارجاع به کمیته 

 بازرگانی

  

میلیون ریال از  40کسر 

صورت وضعیت دوره 

وارجاع به کمیته 

 بازرگانی 

2  
ویا عدم استفاده از صعود وفرود غیر استاندارد از پایه ها 

  کمربند ایمنی و یا طناب دوم هنگام صعود و فرود

  

  

  

  

  

  

میلیون ریال از  3کسر 

صورت وضعیت دوره به 

ازاي هر مورد وارجاع به 

  کمیته بازرگانی

  

  

  

  

  

  

میلیون ریال از  5کسر

صورت وضعیت دوره 

به ازاي هر مورد 

وارجاع به کمیته 

  بازرگانی

  

  

  

  

  

  

ز میلیون ریال ا10کسر 

صورت وضعیت دوره به 

ازاي هر مورد وارجاع به 

  کمیته بازرگانی 

  توسط اکیپ اجرایی) درب(عدم استفاده از قفل ایمنی   3

  انجام فعالیت برروي شبکه بدون اجازه کار  4

5  
عدم استفاده از لباس کار توسط پرسنل 

  شرکت

6  
عدم استفاده از کفش ایمنی توسط پرسنل 

  شرکت

7  
دم استفاده از دستکش مناسب توسط ع

  پرسنل شرکت

8  
همراه نداشتن لوازم ایمنی وابزار کار توسط 

  پرسنل شرکت

9  
عدم استفاده از نقاب ایمنی توسط پرسنل 

  شرکت

10  
عدم استفاده از کاله ایمنی توسط پرسنل 

  شرکت

11  
صعود وفرود از پایه هاي غیرایمن بدون مهار 

  شرکتتوسط پرسنل 
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  نیروي رسمی و تامین نیرو شرح تخلفات مربوط به مسئولین ایمنی -چ

  ردیف
شرح تخلفات مربوط به مسئولین ایمنی 

  نیروي رسمی و تامین نیرو
  برخورد بار سوم و باالتر  برخورد بار دوم  برخورد بار اول

1  

  

 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

   :جدول تشویقات

 ریال

 

 

 

  

 

 



  بسمه تعالی 
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  :نام مدرك

 العمل نحوه تشویق و برخورد با افراد ناایمندستور

  تحول اداري دفتر توسعه مدیریت و

  )رل سیستم مدیریت کیفیتکنت(

  :تاریخ اجرا
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  :کد مدرك
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 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

))برخورد با افراد نا ایمنفرم پیشنهاد ((   

  مدیریت محترم توزیع برق/  و کنترل ضایعات مدیرمحترم دفتر ایمنی/ معاون محترم مدیر عامل در برق ارومیه 

   

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

  

 

   وکنترل ضایعاتی ایمن دفترمحترم  مدیر

  

  

  

  

 2از  1صفحه   

 1320PR08FR02.1: کد فرم 



  بسمه تعالی 

  »سهامی خاص«  غربی شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان

  :نام مدرك

 العمل نحوه تشویق و برخورد با افراد ناایمندستور

  تحول اداري دفتر توسعه مدیریت و

  )رل سیستم مدیریت کیفیتکنت(

  :تاریخ اجرا

15/05/1397  

  :کد مدرك

 1350WI027.1  

  

  

  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

 مدیر محترم دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

  د  تنبیه توسط دفتر ایمنیفرم پیشنها: موضوع 

........................................ آقـاي  .................. از اکیپ هاي اجرایی مدیریت توزیع برق ................... ، به استحضار می رساند طی بازدید بعمل آمده  در مورخ با سالم

شـرکت توزیـع هنگـام کـار و عملیـات اجرایـی       .......................... پیمانکـاري  ........................ / ....پیمانکـار حجمـی شـرکت    / تامین نیـرو  / از پرسنل رسمی 

.......... برابر بند ................................................... ( ایمنی مرتکب تخلف......................................................... 

با ایشان برخورد الزم صورت صورت گیرد تا از تکرار موارد مشابه جلـوگیري   دستورالعملگردیده است لذا پیشنهاد می گردد مطابق ................ براي بار ) 

  .به عمل آید

�ی                                                                                                                د د��ر ا���ی/�م و �م خا�وا ر�ناس    کا

  معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ 

................... .... .... .....مطابق بند................................ با سالم با عنایت به گزارش تخلف ایمنی فوق خواهشمند است دستور فرمائید با آقاي 

  .برخورد گردد........................... براي بار 

  ماه و درج در پرونده پرسنلی ایمنی.....  به مدت   ساعت    .......عدم ارجاع اضافه کاري به میزان   -1

ماه و درج در پرونده .....به مدت   دومیلیون و پانصد هزار ریال □   دو میلیون ریال □   یک میلیون وپانصد هزار ریال□     اضافه کار به مبلغعدم ارجاع    -2

  پرسنلی ایمنی 

ایت نیروي خاطی جهت رع پیمانکار در خصوص عدم رعایت موازین ایمنی توسط نیروي پیمانکار با اعالم نام و مشخصات متخلف   اخطار کتبی  به   -3

  موازین ایمنی توسط پیمانکار مربوطه و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

کمیته انضباطی جهت     )کمیته بازرگانی( کمیته رسیدگی به تخلفات نیروهاي پیمانکاري حفاظت فنی و بهداشت    کمیته عالی ایمنی، ارجاع به    -4

  اخذ تصمیم و درج در پرونده پرسنلی ایمنی

  �د� د��ر ا���ی و ���رل ضا�عات                                                                                                                                                               

  معاونت محترم مالی و پشتیبانی

................... عات خواهشمند است دستور فرمائید برابر با سالم با عنایت به گزارش دفترایمنی و کنترل ضای   

                                                                                                                                                                                                                     .عالم نمایند کنترل ضایعات ا ، تنبیه الزم براي فرد خاطی اعمال و نتیجه را به دفتر ایمنی و

ری و د��پا���گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                �عاون ���ه �دا

  مدیرمحترم امور مالی

................... ، با عنایت به گزارش  معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ مقتضی است  برابر  با سالم   

  .                                                                      ، تنبیه الزم براي فرد خاطی اعمال گردد

�ی و ��ی�عاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ما

  : رونوشت به 

  منابع انسانی جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم در خصوص درج در پرونده پرسنلی و ایمنیمعاونت محترم 

 جهت اطالع و صدور دستور الزم در خصوص اطالع رسانی به همکار نام برده............. مدیریت محترم برق 

 
 

  

  

  

 
  2از  2صفحه 

  1320PR08FR02: کد فرم 
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  :تاریخ اجرا
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  شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی

  )) فرم درخواست تشویق(( 
  

مدیریت محترم توزیع برق/  وکنترل ضایعات مدیرمحترم دفتر ایمنی/ محترم مدیر عامل در برق ارومیه  معاون

  

   وکنترل ضایعاتایمنی  دفترمحترم  مدیر

  2از  1صفحه 

  1320PR08FR01.1: کد فرم 
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 مدیر محترم دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

  تشویق توسط دفتر ایمنیفرم پیشنهاد : موضوع

تامین نیرو / از پرسنل رسمی ........................................ قاي آ،...................  با عنایت به بند، با سالم    

 .................... شود نـامبرده برابـر بنـد   صالحیت تشویق را داشته و بر همین اساس پیشنهاد می.......................... ناحیه............................ پیمانکار حجمی شرکت / 

  .مورد تشویق قرار گیرد ................براي بار  دستورالعمل 

�ی                               د��ر ا���ی/�م و �م خا�واد   کار�ناس 

  معاونت محترم بهره برداري و دیسپاچینگ 

.... ......... ق بندمطاب................................ آقاي  وق خواهشمند است دستور فرمائیدبا سالم با عنایت به گزارش ف   

  .بشرح پیشنهاد ذیل مورد تشویق قرار گیرد............بار براي 

  به مدت یکماه و درج در پرونده پرسنلی ایمنیساعت             ارجاع اضافه کاري به میزان -1

 یک میلیون ریال    به مدت یکماه و درج در پرونده پرسنلی ایمنی □    دو میلیون ریال  □دادن کارت هدیه به مبلغ      -2

  

  �د� د��ر ا���ی و ���رل ضا�عات                                                                                                                                                               

  معاونت محترم مالی و پشتیبانی

................... با سالم با عنایت به گزارش دفترایمنی و کنترل ضایعات خواهشمند است دستور فرمائید برابر 

                                                                                                                            .عالم نمایند، تنبیه الزم براي فرد خاطی اعمال و نتیجه را به دفتر ایمنی و کنترل ضایعات ا

ری و د��پا���گ                        �عاون ���ه �دا

  مدیرمحترم امور مالی

................... اچینگ مقتضی است  برابر  با سالم ، با عنایت به گزارش  معاونت محترم بهره برداري و دیسپ

                                                                                                       .                                                                                              ، تنبیه الزم براي فرد خاطی اعمال گردد

�ی و ��ی�عاون                                                     ما

  

  

  : رونوشت به 

  معاونت محترم منابع انسانی جهت استحضار و صدور دستور اقدام الزم در خصوص درج در پرونده پرسنلی و ایمنی

  جهت اطالع و صدور دستور الزم در خصوص اطالع رسانی به همکار نام برده............. م برق مدیریت محتر
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  :تاریخ اجرا
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کننده
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