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 : هدف -1

رعایت اصول ایمنی و ایجاد محيط و شرایطی مطلوب در عمليات جوشکاری و برشکاری جهت كليه افرادی  دستورالعملهدف از تهية این 

 كه مبادرت به این فعاليت می نمایند ، می باشد

 دامنه کاربرد : -2
 .شركت كاربرد دارد یدستورالعمل حاضر در كليه كارگاه ها

 : مسئولیت ها -3

 : مسئوليت نظارت -3-1
 كارگاه می باشد. HSEمسئوليت نظارت براجرای مفاداین دستورالعمل دركارگاه برعهده سرپرست -3-1-1

 می باشد. نماینده مدیریت مدیر پروژه و مسئوليت نظارت بر تحقق نهایی این دستورالعمل در كارگاه بر عهده -3-1-2

 : مسئوليت اجرا -3-2
 شركت و پيمانکاران می باشد.مسئوليت رعایت مفاد این دستورالعمل با كليه پرسنل 

 تعاریف، مفاهیم  و اختصارات : -4

 ندارد.
 

 

 شرح : -5

  كليات: -5-1  

 كارگاه و تائيد وی آغاز شود. HSEانجام هر گونه عمليات جوشکاری می بایست پس از اخذ مجوز از طرف سرپرست  -5-1-1

تعيين شده طبق گواهينامه اخذ شده می باشنند و فعالينت در   تمامی جوشکاران و برشکاران ملزم به فعاليت در سطح مجاز  -5-1-2

 سطوح دیگر ممنوع می باشد.

كارگاه و زیر نظر وی انجنام   HSEجوشکاری در مخازن و موارد مشابه می بایست با  اخذ مجوز كتبی از طرف سرپرست  -5-1-3  

مراقب منی بایسنت در ورودی مخنزن جهنت انجنام اقندامات       شود.الزم بذكراست استفاده از سيستم تهویه مناسب الزامی بوده و یک نفر 

 اضطراری حضور داشته باشد. 

وجود دارد   انفجار و اشتعال  قابل  یا گازهای  گرد و غبار و بخارات  كه  هایی و انفجار یا در مکان  اشتغال  مواد قابل  در مجاورت -5-1-4

 شود.  جامان  جوشکاری  های با دستگاه کاریو برش  نباید جوشکاری

یا عبور و مرور كنند   بکار بوده  نيز مشغول  غير از جوشکاران  دیگری  گيرد اشخاص می  انجام  جوشکاری  كه  هایی اگر در محل -5-1-5

 متر باشد. 2  ارتفاعشان  حداقل  شود كه  استفاده  مناسبی  حمل  یا قابل  ثابت  های باید از پاروان

  بایند از ینک   قرار می گينرد   مورد استفاده  کارییا برش  جوشکاری  كارهای  برای  كه  یا موقت  دائم  اظتیحف  های جدار پاروان -5-1-6

 كند.  آنها جلوگيری  و از انعکاس  كرده  مضر را جذب  نورانی  باشد تا اشعه  شده  ( پوشيده )غيربراق  سيرومات  یا خاكستری  سياه  رنگ

آنها   سطح  شود كه  قرار داده  خوانی ميز كار یا پيش  باید روی  کارییا برش  در جوشکاری  یا متوسط  چکكار با ابعاد كو  قطعات -5-1-7

 باشد.  شده  پوشيده  فلزی  با ورق

 ممنوع می باشد. استو انفجار   اشتعال  قابل مواد  حاوی كه  هایی ظرف یا برش  جوشکاری -5-1-8

 ممنوع است. فشار اكيدای و برشکاری ظروف تحت جوشکار -5-1-9

 و نصب گردد. كارگاه های جوشکاری می بایست سيستم تهویه مناسب با توجه به شرایط محيطی، طراحی دركليه  -5-1-11



                                                      

3 

 

در تمام عمليات جوشکاری باید نظم خاصی وجود داشته باشد و جوشکار و كمک جوشکار ابنزار و لنوازم را در جنایی قنرار      -5-1-11

 د حادثه نگردد.دهند كه باعث ایجا

اگر جوشکاری و برشکاری بر روی ارتباطات هوایی انجام می شود باید آنها را با اجسام نسوز از قبيل برزنت، پارچه نسوز و  -5-1-12

 یا صفحه آزبستی از قسمت های زیرین مجزا نمود.

ات زیرین داخل نمی شود. دریچه ها را با اطمينان حاصل كنيد كه ذرات فلزات مذاب از شکاف ها و سوراخ های كف به طبق -5-1-13

 ورق فلزی بپوشانيد.

برای جلوگيری از تماس چشم با تشعشعات ماوراء بنفش و مادون قرمز تمامی جوشکاران و كمک جوشکاران می بایست از  -5-1-14

 عينک یا شيلد ایمنی مناسب با توجه به نوع جوشکاری و شدت آن استفاده نمایند.

، لبناس كنار    یکمخصنوص بنا تخنت السنتي     شکاران و كمک جوشکاران می بایست مجهز به كاله ایمنی، كفش ایمننی كليه جو -5-1-15

 مناسب، حفاظ صورت، پيش بند و دستکش چرمی باشند.

 لباس كار و پيش بند نباید آغشته به روغن و گریس باشد. -5-1-16

های فلزی توليدشده طی عمليات جوشکاری و برشکاری انتخاب  ماسک تنفسی جوشکاران با توجه به نوع جوشکاری و فيوم -5-1-17

 خواهد شد.

انتخاب و تهيه كليه تجهيزات حفاظت فردی برای جوشکاران و كمک جوشکاران شركت و پيمانکاران بر طبق نظر سرپرست  -5-1-18

HSE   .كارگاه الزامی است 

ای كليه جوشکاران و برشکاران شنركت و پيمانکناران الزامنی    شركت در دوره آموزش ایمنی در جوشکاری و برشکاری بر -5-1-19

 می باشد. مجوز فعاليت جوشکاران در كارگاه منوط به طی دوره آموزشی مذكور خواهد بود.

 

 

  : استيلن  اكسی کاریو برش  جوشکاری   -5-2
بنا   آنهنا توامنا    انبنار كنردن    همچننين  .انبنار شنود    کارییا برشن   جوشکاری  های نباید در كارگاه  پر یا خالی  استيلن  های كپسول -5-2-1

از یکندیگر مجنزا     كپسنول   دو ننوع   اینن   حریق  در مقابل  مقاوم  جدارهای  وسيلهب  كه  مجاز است  زمانی  فقط محل  در یک  اكسيژن  های كپسول

 باشد.  شده

  یا زنجير مهار شوند تنا خطنر افتنادن     طوق ، تسمه  وسيلهبفته و گرقرار  قائممی بایست بطور  یا اكسيژن  استيلن  های كپسول -5-2-2

 .رفع شود  زمين  آنها بر روی

  و یا موقعی  جابجا كردن  باشد تا در هنگام )كالهک( شير  برای  حفاظتی  سرپوش  باید دارای  استيلن  یا كپسول  اكسيژن  كپسول -5-2-3

 شود.  نصب  شير كپسول  شود روی نمی  استفاده  از آن  كه

متنر از یکندیگر فاصنله داشنته باشنند تنا از        11استيلن باید حنداقل   اكسيژن و های محل استقرار كپسول محل جوشکاری و -5-2-4

 حداكثر طول مجاز شيلنگ های كپسول های اكسيژن و سوزی جلوگيری شود. احتمال انفجار و آتش ها و و رسيدن جرقه به كپسول برخورد

 متر می باشد. 21ری از مشعل جوشکا  استيلن

ننوع شنعله آتنش     اسنتفاد از هنر   باز كرد و لن یخ بزند باید با آب گرم یا كيسه شن داغ آنرا گرم وتيچنانچه شير خروج اس -5-2-5

 .ممنوع می باشدجهت این منظور 

 به خوبی انجام دهد. خوب كار كند و دستگاه تنظيم فشار نيز كار خود را و بسته شدن گاز باید سالم باشد و شير باز -5-2-6

 بطور مرتب باید هفته ای یکبار رگوالتور مورد بازدید قرار گرفته و از سالم بودن سوپاپ و عدم نشتی گاز مطمئن شد. -5-2-7

منجر  شود و ن را بطور كامل باز كرد زیرا موجب سوختن شير تقليل فشار میژهرگز نباید بطور ناگهانی شير كپسول اكسي -5-2-8

 .شير تقليل فشار را نيز از كار می اندازد ،ن متراكم ژچون جریان یافتن سریع اكسي خواهد شدوزی آتش سبه 

ن بنه  ژگریس كاری كرد زیرا در صورت آلوده بنودن شنير كپسنول اكسني     ن را روغنکاری وژهرگز نباید شير كپسول اكسي -5-2-9

 .دهد انفجاری در شير تقليل فشار رخ می ،روغن به محض باز كردن

 كرد.  كاری  را نباید گریس  اكسيژن كپسول والتور(رگ) فشار  تنظيم  یا وسایل )مانومتر( فشارسنجها –ها  سوپاپ -5-2-11
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محکم كردن مهره رویی كه رگوالتور را به كپسول وصل می كند باید توسط آچار مخصوصی كه هميشه ننزد جوشنکار ینا     -5-2-11

 برشکار می باشد انجام گيرد.

 نگام استفاده از كپسول های استيلن، كاربرد چکش و سایر ابزار و وسایل مسی ممنوع می باشد.ه -5-2-12

 سال یکبار مورد آزمایش هيدرواستاتيک قرار گرفته و از ایمنی تائيد گردند. 3كپسول های اكسيژن و استيلن باید هر  -5-2-13

 وع می باشد.استفاده از كپسول های هوا بجای اكسيژن و بالعکس ممن -5-2-14

 تعمير اجزای مختلف كپسول می بایست توسط افراد صالحيت دار صورت گيرد. -5-2-15

 اتمسفر در كپسول باقی بماند. 1-2تخليه كامل اكسيژن از كپسول ممنوع بوده و باید اكسيژن با فشار بين  -5-2-16

ی بسته شود. در صورت ادامه نشت، كپسول را به محلی بایستی سوپاپ اصل تی در كپسول استيلن پيدا شود فوراچنانچه نش -5-2-17

 امن و دور از آتش منتقل گردیده و با احتياط كامل كپسول را خالی نمائيد.

اگر كپسول اكسيژن دچار نشتی گردد محل نشت می بایست بطرف جایی كه خطر اشتعال وجود ندارد گردانده شود و در  -5-2-18

 اف می باشد باید آن را به محل امن تری منتقل كرد.صورتی كه كپسول پر دیگری در اطر

هرگز برای بلند كردن و جابجا كردن كپسول ها نباید از ابزاری كه به دهانه آن و به شنير، فشارسننی ینا رگوالتنور بسنته       -5-2-19

 شده به عنوان یک دستگيره استفاده كرد.

شرایط ذكر شده در مورد جوشکاری در چنين محل هایی رعایت گشته وقتی برشکاری در فضای بسته انجام می شود باید  -5-2-21

 و به عالوه مخازن اكسيژن و استيلن در بيرون از این محوطه قرارداده شده و فقط شيلنگ ها به داخل برده شود.

و   متفناوت   رنگهای  د باید دارایرسان می  جوشکاری  مشعل  ها به را از كپسول  و اكسيژن  استيلن  كه  انعطافی  قابل  شيلنگ های -5-2-21

 نشود.  ها ممکن كپسول  به اشتباهی بستن  امکانباشد تا   مختلف  های دنده دارای شيلنگ ها  اتصاالت  و پيچ  بوده  مشخص

اگر در هنگام كار شيلنگ گاز یا اكسيژن دچار آتش سوزی شود باید بالفاصنله شنيرهای مربوطنه را بسنت. خنم كنردن و        -5-2-22

 گذاشتن روی شيلنگ های مشتعل برای خاموش كردن آنها ممنوع است.پا

نباید اجازه داد كه شيلنگ ها به روغن و گریس آلوده شوند زیرا این مواد موجب خورده شدن الیه الستيکی شنيلنگ منی    -5-2-23

 شوند.

 خنکی انبار كرد.  استفاده از شيلنگ های كهنه و سوراخ ممنوع بوده و شيلنگ ها را باید در محل -5-2-24

 قبل از استفاده از شيلنگ ها جهت اطمينان خاطر آنها را با آب صابون آزمایش نمائيد. -5-2-25

 روز یکبار باید شيلنگ ها را از لحاظ نشت گاز و فرسودگی در محل اتصاالت مورد بازدید كامل قرار داد. 5هر  -5-2-26

سمت از شيلنگ را بریده و دور انداخت. زیرا پس زدن شعله باعث ایجاد سوختگی اگر شعله در شيلنگ پس بزند باید آن ق -5-2-27

 جدار داخل شيلنگ شده و دیر یا زود این سوختگی منجر به مسدود شدن شيلنگ و مشکالت دیگر می شود.

 امنر اكيندا  ی جهت این محل اتصاالت كپسول به شيلنگ و مشعل را با بست مناسب محکم نمائيد. استفاده از سيم های مفتول -5-2-28

 منوع می باشد.م

شنير   اقندام بنه بنازكردن    ن را باز كنرد و سنپس  ژشير كپسول اكسيبه آرامی برای روشن كردن مشعل باید هميشه ابتدا  -5-2-29

ن ژو در موقع خاموش كردن مشعل نيز باید بر عکس عمل كرد یعنی اول شير كپسول استيلن و بعد شير كپسنول اكسني   نمودكپسول استيلن 

 را بست.

 باید خودداری كرد. كپسول هااندن طاز پرتاب كردن و غل -5-2-31

 شدید انبار كرد.اشعه و سرمای  بطور عمودی و دور از حرارت و نور مستقيم خورشيد و می بایستها را  كپسول-5-2-31

شير باید به آهستگی و خيلی كم بناز   ،و هيچگونه نشتی نداشته باشند و موقع استفاده دهباید محکم بسته ش كپسول هاشير  -5-2-32

 شود.

 و كالهک حفاظتی آنها نصب گردد. شدههای خالی باید بسته  ل شير كپسو -5-2-33

 بستن آن استفاده نمود. نباید از ابزار و آچار برای باز كردن و بسته شود وو  باز ،دست ید باشير سليندر هميشه با -5-2-34

 های سقفی حمل نمود. جرثقيلماشين آالت غير مطمئن مانند لودر یا سليندرها را نباید با  -5-2-35

 رها كردن مشعل و قرار دادن آن در محل حتی برای مدت كوتاه ممنوع است. -5-2-36

 ریت جهت روشن كردن مشعل ممنوع بوده و كاربرد فندک مناسب الزامی است.استفاده از كب -5-2-37

 هرگز نباید برای روشن كردن مجدد مشعل از فلز گرم شده محل جوشکاری استفاده كرد. -5-2-38
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 رها كردن مشعل بدون بستن كامل شيرهای اكسيژن و استيلن ممنوع می باشد. -5-2-39

كپسول های اكسيژن و استيلن آویخته شود تا خطر مجاورت شعله با اكسيژن و اسنتيلن بوجنود    هرگز نباید مشعل در كنار -5-2-41

 نياید.

موقع تعویض مشعل باید شيرهای اكسيژن و استيلن از محل تنظيم كننده های فشار بسته شنود و قطنع جرینان گناز بنا تنا        -5-2-41

 كردن شيلنگ های اكسيژن و استيلن ممنوع است.

 ه عمل برش برای مدت خيلی كم متوقف می شود بستن شير مشعل )پک( مجاز می باشد.وقتی ك -5-2-42

برای صرف غذا متوقف می شود باید شير كپسول های گاز بسته شده و  برای مدت نسبتا طوالنی، مثالوقتی كه عمل برش  -5-2-43

 عل مسدود شده و پيچ تنظيم فشار آزاد گردد.با بازكردن شير مشعل فشار گاز را پشت تنظيم كننده ها برداشته و سپس شير مش

اگر از اطراف پيچ های تنظيم مشعل، گاز نشت كند باید پيچ های آببندی آن را محکم كرده و در صورت لزوم واشنرهای   -5-2-44 

 آن را تعویض كرد برای تعویض واشر باید از لوازم یدكی مناسب استفاده كرد و از بکار بردن روغن خودداری شود.

عبور گاز را قطع نکند باید شير اصلی را بسته و شير مشعل را پياده نموده و محور شير و بدنه آن را  اگر شير مشعل كامال -5-2-45

 با پارچه تميزی پاک كرده و در محل خود قرار داد.در صورتی كه نشت گاز ادامه داشته باشد باید قطعات شير را تعویض نمود.

 ی جوشکاری با گاز فقط می بایست توسط افراد صالحيت دار صورت گيرد.تعمير كليه اجزا -5-2-46

 تکيه دادن قطعه مورد برش بر روی كپسول ها ممنوع می باشد. -5-2-47

 هرگز جوشکاری یا برشکاری نباید در وضعی انجام شود كه خطر افتادن قطعه بریده شده روی پاها وجود داشته باشد. -5-2-48

ار و برشکار قبل از شروع كار باید وضعيت شيلنگ ها و مشعل را كنترل نمایند. هنگام كار، شنيلنگ هنا نبایند    هر روز جوشک -5-2-49

 دور هم پيچيده و خميدگی پيدا كنند و نيز باید آنها را از جرقه محافظت نمود.

سول ها و نينز علنل انفجنار  آنهنا     جوشکار و برشکار باید با خواص گازهای مورد استفاده و شرایط حمل و نقل و ذخيره كپ -5-2-61

 آشنا شده و دوره آموزش های مربوطه را بگذرانند.

 

 برق:  جوشکاری -5-3 
كنند  سر( و یا ترانسفورماتور كار مییو)رد  )ژنراتور( یکسوكننده  با مولد برق  كه  جوش  های دستگاه  الکتریسيته  اجزاء حامل  كليه-5-3-1

 د.نباش  شده  گذاری  هستند حفاظ  فشار الکتریکی  تحت  كه  لخت  های و هادی  قطعاتبا   خطر تماس  باید در مقابل

باشد   شده  تعبيه  صورتی  باید به  شده  در نظر گرفته  دستگاه  تهویه  ترانسفورماتور برای  های دستگاه  در روپوش  كه  هایی شکاف -5-3-2

 باشد.ن مکان پذیراها  شکاف  از بين  اشياء مختلف  كردن  داخل  كه

 باشد.  زمين   به  الکتریکی  اتصال  دارای  بطور مؤثری باید  برق  جوش  های دستگاه  بدنه -5-3-3

 باشد.  شده  كاری  باید عایق  دستگاه  به  تغذیه  های كابل  اتصال  محل -5-3-4

 باشد.  شده  اریك عایق  است  مکنم  كه  باید تامحلی  آن  های فک  همچنينو الکترود  گيره خارجی  سطح-5-3-5

  الکتریکی  از قوس  حاصله  حرارت  كارگر را در مقابل  باشد تا دست  حفاظتی  یا سپرهای  صفحات  الکترود باید مجهز به  های گيره -5-3-6

 نماید.  حفظ

  درمدار انتقال  شود و فقط  انجام  بطورمحکم  مهره و  پيچ  باید بوسيله  جوشکاری  دستگاه  به  برق  كننده  تغذیه  های هادی  اتصال -5-3-7

 كرد.  استفاده  از فيش  توان می  جوش  محل  به  برق

 كليه اتصاالت الزم برای جوشکاری برق باید سالم باشند. -5-3-8

 : تابلوهای برق مورد استفاده در جوشکاری برق باید -5-3-9

 .سالم باشند 

  موجود باشد.مناسب با ميزان جریان و شرایط 

 .به نحو مناسبی از باران و سایر نزوالت آسمانی در امان باشند 

 .مجهز به سيستم ارت و فيوز اتوماتيک و كليد خودكار از قبيل فيوز مينياتوری با آمپر باشد 

 صورت گيرد.متر فعاليت می كند می بایست اقدامات الزم برای حفاظت از سقوط  2چنانچه جوشکار در ارتفاع بيش از  -5-3-11
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 در موقعی كه جوشکاری متوقف می شود یا جوشکار برای مدتی كار را رها می كند باید كليد اصلی دستگاه را قطع نماید. -5-3-11

 نقل نمود.مستقرشده وحمل وبرروی تجهيزات چرخ دار یبایستدستگاه های جوش دركارگاهها  -5-3-12

و چه از نظر الکتریکی باید بطور مستمر توسط شخص صالحيت دار بازدید شده و در  دستگاه های جوشکاری چه از نظر مکانيکی-5-3-13

وضع بسيار خوبی نگهداری شود.كليدهای تبدیل باید هميشه تميز نگهداری شوند تا از جرقه زدن آنها جلوگيری شود. برای تميز كردن 

 شود.كليدهای تبدیل نباید از بنزین یا سایر مایعات قابل اشتعال استفاده 

دستگاه های جوشکاری كه در فضای آزاد مورد استفاده قرار می گيرند باید از تغييرات شدید جوی در امان باشند. وقتی این  -5-3-14

 دستگاه ها در حال كار نيستند باید در جای خشک و تميز نگهداری شوند. 

چنان نگهداری و انبار شود كه آسيب ندیده و برای های جوشکاری باید بخوبی جمع آوری و روی هم پيچيده شده و  كابل-5-3-15

 كسانی كه با آنها كار خواهند كرد ایجاد خطر نکند.

هر جوشکار باید یک ظرف مخصوص الکترود داشته باشد كه مصرف روزانه خود را در آن قرار داده و ته الکترودها را نيز در  -5-3-16

 ود زیرا روكش الکترودها ممکن است تركيده و ایجاد مشکل نماید.آن بریزد. این ظرف نباید زیر تابش آفتاب رها ش

وسایل جابجا كردن قطعات شامل جرثقيل و غيره باید در شرایط خوبی نگهداری شود.حركت دادن قطعات مورد جوشکاری  -5-3-17

 فقط پس از قطع جریان برق  مجاز می باشد.

به طبقات پایين  مذاب یا گدازهآوری شود و در جاهایی كه احتمال ریختن فلز كف های چوبی باید قبل از جوشکاری برق جمع  -5-3-18

 تر وجود دارد با ورقه های فلزی یا سایر مصالح غير آتشگير پوشانده شود.

هنگام عمليات جوشکاری در ارتفاع می بایست محوطه پایين محل جوشکاری را از سایر محل ها جدا كرده و تابلو خطر پرتاب  -5-3-19

 دازه نصب شود.گ

 ارتفاع الزامی است.ه مفاد دستورالعمل فعاليت در ارتفاع اجرای كلي هنگام عمليات جوشکاری در -5-3-21

استفاده از گيره الکترود مناسب جهت كارهای سبک و سنگين بدليل پيشگيری از گرم شدن آن الزامی است. فرو بردن گيره  -5-3-21

 ن ممنوع می باشد.الکترود در آب سرد جهت خنک كردن آ

اگرچه استفاده از گيره های عایق پوش شده و الکترودهای روكشدار مانع عبور جریان از بدن جوشکار می شود ولی در موقع  -5-3-22

تعویض الکترود و یا در سایر مواردی كه قوس خاموش است جوشکار در معرض ولتاژ مدار باز قرار می گيرد و باید از ایستادن در محل 

 مرطوب و تماس با قطعاتی كه به مدار زمين وصل شده است دوری گزیند. های

جوشکار باید دقت كند كه به قسمت های لخت و بدون عایق جوشکاری دست نزند همچنين در محل های خشک ولتاژ ایمن  -5-3-23

 ولت تعيين گردیده است. 12ولت و در محل های مرطوب ولتاژ ایمن  36

طعه كابل را برای ازدیاد طول آنها به هم وصل می كنند باید محل های اتصال چه در مورد كابل الکترود و چه وقتی كه چند ق -5-3-24

 در مورد كابل زمين به خوبی عایق پوش شود.

از محل در كارگاه های بزرگ كه احتمال دارد طول آزاد كابل خيلی زیاد باشد جوشکار باید آنها را در وضع مرتبی قرار داده و  -5-3-25

هایی كه ممکن است وجود كابل حوادثی ایجاد كند و یا احتمال آسيب دیدن كابل می رود دور كند در صورت امکان باید كابل ها را به 

 كمک پایه هایی از ارتفاعی كه برای عبور و مرور اشخاص و ماشين ها كافی باشد رد نماید.

تيز و شرایط ناهموار بهره برداری می بایست از جنس خوب و متناسب با شرایط كابل های جوشکاری به علت تماس با لبه های  -5-3-26

 محيط كار انتخاب شده و از آنها مراقبت شود.

 كابل های جوشکاری می بایست خشک و تميز نگهداری شده و به روغن و گریس آلوده نشود. -5-3-27

علی رغم وجود تنظيم كننده باعث تغييرات شدید در ولتاژ و كم نور و  ترانسفور ماتور نباید به مدار روشنایی متصل شود زیرا -5-3-28

 پر شدن چراغ ها می شود.

 تعمير ماشين های جوشکاری می بایست توسط افراد صالحيت دار صورت گيرد. -5-3-29

 تعمير ماشين جوشکاری می بایست پس از قطع كامل جریان برق انجام شود. -5-3-31

 : توزیع نسخ -6

 .با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده منطبق -6-1
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 : پیوست -7

 .ندارد

 : مدارک مرتبط -8

 روش اجرایی كنترل عمليات -8-1

 

 


