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يكي از اقدامات كاهش ريس��ك در مديريت ريسك كه در صنايع نفت وگاز 
حائز اهميت اس��ت سيس��تم صدور مجوز كار اس��ت كه سيستمي مستند 
در راس��تای تأمي��ن دس��تورالعمل هاي كتبی و موافقت و تصديق رس��می 
جه��ت افرادي كه كارهای مخاطره آميز يا كار تعريف ش��ده ای در محيطی 
مخاطره آميز انجام می دهند به كار مي رود. به كارگيري اين سيس��تم جهت 
حص��ول اطمينان از ايمن��ی افرادی كه كار را انج��ام می دهند ايمنی افراد 
ديگری كه در تأسيس��ات حضور دارند، ايمنی تأسيس��ات، محيط زيست و 
رعايت اس��تانداردهای شركت ضرورت دارد ]1[. واقعيتی كه در هر يك از 
نكات فوق وجود دارد اينس��ت كه كاری كه انجام می ش��ود عمليات روزمره 
نيس��ت و باید به نحوی كنترل و هماهنگ ش��ود كه متضمن تمامی نكات 
مذکور باش��د. به طوری که انجمن مهندسی شیمی آمریکا )AICHE( انجام 
کارهای غیر روتین را ملزم به کنترل مستمر آنها با استفاده سیستم صدور 

مجوز کاری کرده است ]2[.
اهمیت ویژه ی اجرای سیس��تم مجوز کار در کنت��رل و هماهنگی عملیات 
خطرناک، تعمیر و نگهداری اثربخش تأسیس��ات، روند ایزوالسیون و تعیین 

اختیارات و مسولیت هاست ]3[. بنابراین لزوم سنجش عملكرد سيستم هاي 
مجوز كار به منظور شناس��ايي نقاط ضعف و بهبود عملكرد آن حائز اهميت 

است.
 alpha يكي از حوادث صنایع نفت و گاز انفجار و آتش س��وزی سکوی نفتی
piper در 1988 در دریای شمال بودکه منجر به کشته شدن 167 نفر شد. 

لورد كالن اين حادثه را تحقيق و بررس��ي كرد و گزارش او تأييد نمود که 
عامل اصلي اين فاجعه نقص در سيستم صدور مجوز كار بوده است ]4[.

بررسي حوادث ناشي از فعاليت هاي تعميراتي توسط HSE انگلستان نشان 
داد ك��ه 76 درصد حوادث در زمان تعميرات رخ داده كه 30 درصد از آنها 
به علت نقص در سيس��تم مجوز كار بود ]5[. پژوهش ها S.SCOTT نش��ان 
داد ک��ه 20 درصد از ح��وادث روی داده در زمان انج��ام عملیات تعمیر و 
نگهداری در صنایع ش��یمیایی، مرتبط به سیس��تم صدور مجوز کار است. 
همچنین پژوهش Frank P.Less نش��ان داد 30 درصد سیس��تم های مجوز 
کاری بررس��ی ش��ده در صنایع ش��یمیایی در سیس��تم طراحی شده، فرم 
مجوز کاری، آموزش افراد، روش های جداسازی، شناسایی خطرات، وسایل 

حسین میردریكوند*، مدیریت HSE شرکت نفت ملي ایران  

سيس��تم مجوز كارسيس��تمي مستند است كه در راستای تأمين دس��تورالعمل هاي كتبی، موافقت و تصديق 
رسمی جهت افرادي كه كارهای مخاطره آميز يا كار تعريف شده ای در محيطی مخاطره آميز انجام می دهند به كار 
مي رود. به كارگيري اين سيس��تم جهت حصول اطمينان از ايمنی اف��رادی كه فعاليت هاي تعميراتي و عملياتي 
انجام می دهند ايمنی افراد ديگری كه در تأسيس��ات حضور دارند، ايمنی تأسيس��ات، محيط زيس��ت و رعايت 
اس��تانداردهای شركت ها ضرورت دارد. بنابراین لزوم سنجش عملكرد سيستم هاي مجوز كار به منظور شناسايي 
نق��اط ضعف و بهبود عملكرد آن حائز اهميت اس��ت. ه��دف اين مطالعه ارزیابی و مقایس��ه ی تطبیقی عملکرد 
سیس��تم مجوز کار در یک س��کوی نفتي فراساحل است. در اين مطالعه مميزي سيستم مجوز كار سكوي نفتي 
مورد مطالعه با استفاده از چک لیست هاي سطوح مميزي )Level  Audits( انجام گرفت. به منظور ارزيابي 
نتايج حاصل از چك ليست ها، فهرست بازبيني تهيه شده و مكانيزم نمره دهي HSE-UK به کار رفته است. اهم 
نتايج حاصل از مميزي سيس��تم مجوز كار مورد مطالعه شامل عدم ارزیابی ریسک، وجود روش اجرایی آموزش 
و ارزیابی صالحیت امضاءكنندگان مجوز کار، عدم طراحي مدارک پشتیبان، عدم انجام اقدامات احتياطي الزم، 
طبقه بندي نکردن نواحي خطرناك، نبود سیستم پایش و ممیزی و به روز نبودن قوانین و مقررات بود. نتایج اين 
مطالعه نش��ان داد که فاصله ی قابل مالحظه ای بین سیس��تم مجوز کار مكان مورد مطالعه و ش��ركت نفتي شل 
)به عنوان معيار استاندار برای سيستم مجوز كار( وجود دارد. به طوری که سیستم مجوز کار بررسی شده توسط 
چک لیس��ت های ممیزی در تمام بخش ها شامل سیس��تم، آموزش و صالحیت، مجوز کاری، هماهنگی و پایش، 
ایزوالس��یون نواقص زیادی دارد و سیس��تم مجوز مورد بررسی نسبت به سیستم مجوز کار شل در جایگاه بسیار 

ضعیفي قرار دارد.
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حفاظ��ت فردی و روش نوبت کاری نواقصی دارند، به طور مناس��ب از روش 
صدور مجوز کاری موجود اس��تفاده نشده و در تأیید مجوز کاری نقص های 

وجود دارد که 60 درصد نواقص مربوط به پایش سیستم بوده است ]6[.
باتوجه به پتانس��يل وقوع حوادث در فعالیت هاي تعمیراتی در س��ایت های 
بهره برداری و پروژه های نفت و گاز، توجه بیشتر به سیستم صدور مجوز کار 
ضروري به نظر مي رسد. نتایج ممیزی سیستم صدور مجوز کار در یک شرکت 
بهره برداری نفت و گاز کشورمان نشان داد که فاصله ی قابل مالحظه ای بین 
معیارهای ممیزی و شواهد ممیزی وجود دارد. به طوری که سیستم بررسی 
ش��ده در تمامی بخش های چک لیست یعنی سیستم، آموزش و صالحیت، 
مج��وز کاری، هماهنگ��ی و پایش عدم انطباق داش��ت ]7[. در تأسیس��ات 
و س��کوهای بهره برداری نف��ت و گاز در خلیج فارس حداکثر دس��تگاه ها و 
ماش��ین آالت فرآیند در حداقل فضا کنار ه��م قرار دارند و این نوع طراحی 
و فعالیت های عملیاتی باعث افزایش ریسک و مخاطراتی به مراتب شدیدتر 
و پرهزینه تر از حوادث در تأسیس��ات خشکی ش��ده است. بنابراین ارزیابی 
عملکرد سیس��تم مجوز کار می تواند میزان کارآیی و اثربخش��ی روش های 
کنت��رل و کاهش خطرات را ب��ا عملکردهاي بهينه مقایس��ه و فرصت های 
بهبود را شناسایی کند. بدین منظور در پژوهش حاضر ارزیابی و مقایسه ی 
تطبیقی عملکرد سیس��تم مجوز کار در یک سکوی نفتی فراساحل مدنظر 

است. 

1- روش کار
ای��ن پژوهش با حضور در س��کوی نفت��ی مورد مطالع��ه و بازدید از میدان 
عملیاتی آن با استفاده از چک لیست هاي مميزي سیستم مجوز کار شركت 
نفتي شل که شامل سطوح )Level  Audits( است طبق مراحل زیر 

انجام شد:
 بررس��ی نتایج ممیزی های قبلی و اقدامات اصالحی که در مورد سیستم 

مجوز کار در گذشته انجام شده بود.
 بررسی مستندات موجود شامل مقررات صدور پروانه ی کار در محوطه های 
ممنوعه، فایل کنترل سوابق سیستم IMS در زمینه مجوز کار و گزارش های 
حوادث و فعالیت هایی که تحت سیستم مجوز کار  جریان داشت و بررسی 

70 نمونه مجوز صادر شده
 مصاحبه با افراد در خصوص مجوز كار شامل مجوزدهندگان، سرپرستان 

HSE و مجريان كار از واحدهاي بهره برداری، تعمیرات و

به  منظور ارزيابي نقاط ضعف و قوت سیستم مجوز کار مکان مورد مطالعه، 
نتایج کیفی حاصل از چک لیس��ت های ممیزی فوق با اس��تفاده از فهرست 
بازبيني تهيه ش��ده )جدول-1( از الزامات و دستوالعمل های سیستم مجوز 
کار ش��رکت نفتی ش��ل تجزیه و تحلیل شد ]8و1[. س��پس جهت تعيين 

جايگاه سیس��تم مجوز کار سازمان مورد مطالعه و مقدار فاصله با الزامات و 
  HSE-UK دس��توالعمل های سیستم های مجوز کار ش��ل بر اساس مکانیزم

نمره دهی شد ]9[.

2- یافته ها
با مميزي هاي انجام شده توسط چك ليست ها )Level  Audits( در 

مورد سيستم مجوز كار عدم انطباق هايي شامل موارد زیر مشهود بود:
نبود روش ارزیابی ریس��ک متناس��ب با نوع فعاليت ه��اي تحت مجوز كار، 
مش��خص نبودن روش اجرایی آم��وزش و ارزیابی صالحیت امضاءكنندگان 
مج��وز کار، بي اطالع��ي كاركناني كه در س��ايت مش��غول ب��ه كار بودند از 
فعاليت هايي كه با مجوز كار انجام مي ش��د، عدم طراحي مدارک پش��تیبان 
)گواهینامه ها شامل مکانیکی، برقی، ابزار دقیقی و ساير گواهينامه هاي مورد 
نياز( در سیستم مجوز کار، عدم استفاده از سیستم Toolbox Meeting قبل 
از ش��روع کارهايي كه تحت مجوز كار انجام مي شد، عدم اشاره به جزئیات 
کارها و ابزار مورد اس��تفاده و محل دقي��ق فعاليت در مجوزها. در زمينه ی 
مخاطرات و ريس��ك هاي ناش��ي از فعاليت هاي تعميرات��ي و متوقف كردن 
كار در ش��رايط اضط��راري در مجوز كار موجود ارزيابي ريس��ك و اقدامات 
احتياطي پيش بيني نش��ده بود. همچنین بررسی حوادث نشان داد كه 35 
درص��د حوادث رخ داده در م��كان مورد مطالعه مربوط به نقص سيس��تم  

مجوز كار است.
در دفتر صدور مجوز كار نقش��ه ی طبقه بندي نواحي خطرناك و سیستمي 
به منظور پايش و پیگیری مجوز كار و همچنين برنامه اي جهت بازرس��ي و 

مميزي صدور مجوز پيش بيني نشده بود.

3- تبدیل یافته هاي ممیزی به نتایج کّمی با اس�تفاده از فهرس�ت بازبیني تهیه 
شده و مكانیزم نمره دهی

 نتای��ج کیفی حاص��ل از چک لیس��ت های س��طوح ممیزی با اس��تفاده از 
جدول-1 به ش��ش حیطه ی سیستم، مستندات، آموزش و صالحیت، مجوز 
کار، ایزوالس��یون، هماهنگی و پایش تقس��يم شد و با اس��تفاده ازمكانيزم 
نمره دهي HSE-UK )جداول-3و2( با  توجه به دستورالعمل ها و مستندات 
سیس��تم مجوز کار شرکت نفتی ش��ل که در این تحقیق به عنوان سیستم 
خ��وب و کاربردی مجوز کار با نمره ی 5 در س��کوهای نفتی درنظر گرفته 
ش��ده مقایسه و نمره دهي ش��د )جدول-4( و در نهايت با استفاده از نمودار 

آماري تجزیه و تحلیل گردید.

4- بحث و تفسیر نتایج
نتایج حاصل از س��طوح ممیزی سیس��تم مجوز کار در س��کوی نفتی مورد 
مطالع��ه و آنالی��ز آنه��ا به نتای��ج کیفی و کّم��ی و مقایس��ه ی تطبیقی با 
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دس��تورالعمل ها و مجوزهای کاری ش��رکت نفتی شل در یک سکوی نفتی 
بیانگر نقاط ضعف زیادی در سیس��تم مجوز کار فعلی مورد مطالعه به شرح 

زیر است:
سيس�تم: نمره ی کسب شده ی سیستم )2 از 5( بيانگر آنست که عملكرد 
سیس��تم مکان مورد مطالعه کاربردی و اثربخش نیست. سيستم مجوز کار 
فعلي در سکوی فراساحل عالوه بر اینکه مانند سيستم مجوز كار در شركت 

SHELL به صورت فرآیندگرا نيست و نواقص زیر را دارد:

مشخص نشدن فعالیت های نیازمند مجوز کار )طبقه بندی کارها(، مشخص 
نشدن افراد صادرکننده ی مجوز، عدم نصب مجوز کاری صادر شده در محل 
کار، ب��ه روز نبودن قوانین و مقررات و روش های اجرایی جهت جداس��ازی 

تجهیزات و وسایل خطرناک
نتایج ممیزی نش��ان داد مجوزهای کاری مورد استفاده  جواب گوی کنترل 
ریس��ک ناش��ی از فعالیت های تعمیر و نگهداری موجود نیست و برای اکثر 
فعالیت های��ی که نیازمند مجوز کاری مناس��ب هس��تند )عملیات غواصی، 
داربست،  قطع سیس��تم های ایمنی و اضطرای، منطقه ی مشترک، گواهی 
ایزوله، ورود به فضای بس��ته یا محصور و دس��تورالعمل های وظایف ویژه( 
مجوز الزم طراحی و پیش بینی نشده است. مسئولیت های افراد در مقایسه 
با مجوز کار شركت نفتی شل به صورت واضح و شفاف مشخص نشده است. 
در مجوز کار ش��ل تعداد امضاها و به تبع آن مس��ئولیت ها نس��بت به مجوز 
کار مورد مطالعه بیش��تر است که از مهم ترین عوامل در این کثرت امضاها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
آگاه��ی محتوم همه ی عواملی که به نوعی مجوز كار به آنها مربوط اس��ت. 
کنترل هرچه بیش��تر یک مجوز توسط افراد مختلف با مشاغل و دانش های 
متف��اوت که ممکن اس��ت به نکت��ه ای هرچند کوچک منتهی ش��ود و این 

وسيله ی مناسبي جهت کاهش حوادث است.
مس�تندات: نمره ی کسب ش��ده از سیس��تم )1 از 5(، بيانگر عدم وجود 
مس��تندات ش��امل مدارک پش��تیبان )انواع گواهینامه ها(، عدم استفاده از 
نقش��ه های فنی، نبود روش های مستندس��ازی برای جداسازی دستگاه ها و 

 1  فهرست بازبینی برخي دستورالعمل ها و مقررات سیستم مجوز كار

شرحعنوان

سیستم

- مشخص شدن فعالیت هایی كه نیاز به مجوز كار دارند )طبقه بندی 
كارها(

- مشخص شدن افراد صادركننده ی مجوز
- نصب مجوز كاری صادرشده در محل كار

- وجود روش های اجرایی  جهت جداسازی تجهیزات و وسایل خطرناک
- ممانعت سیستم در ثبت جمالت مبهم در مجوز كاری

مستندات

- تأكید بر برآورده شدن الزامات
- قابل دسترسی باشند

- به طور متناوب بررسی شوند
- جهت ممیزی استاندارد باشند

- مدارک پشتیبان بر اساس اهداف طراحی شده باشند )گواهینامه ها(

آموزش و 
صالحیت

- ا لزامات آموزش سیستم صدور مجوز كار 
- صالحیت مجوزدهندگان، سرپرستان و مجریان كار در سیستم مجوز كار

- ارزیابی پرسنل دارای صالحیت و نگهداری سوابق آموزش مربوط به آنها

مجوز كاري

- الزامات و مقرارت روشن جهت چگونگی كنترل و توقف كار در صورت 
بروز وضعیت اضطراری و خطر

- ارزیابی ریسک مخاطرات و ثبت آنها
- ثبت اقدامات و احتیاطات كنترلی و اجرای آنها

- ثبت دقیق محل فعالیت در مجوز كاری
- وجود روش اجرایی برای بازگرداندن سیستم ایمنی به وضعیت 

عملیاتی
- استفاده از نقشه های فني در مجوز

- وجود دستورالعمل مدون برای جزئیات كار هنگام انجام فعالیت های 
پیچیده

- مشخص شدن مدارک پشتیبان )گواهینامه( كه متناسب با نوع كار باید 
به مجوز كار ضمیمه شود

هماهنگی و 
پایش

- وجود روشی جهت حصول اطمینان توافق قبل از شروع كار افراد 
تأثیرپذیر از كار

- وجود سیستمي جهت كنترل تداخل فعالیت ها
- وجود روش اجرایی جهت هماهنگی تمام فعالیت ها

- وجود سیستمی به منظور پایش مجوز كارهاي صادر شده
- بررسی منظم  فعالیت های به منظور حصول اطمینان از موارد مشخص 

شده در مجوزهای كاری
- ممیزی سیستم مجوز كار توسط افراد مستقل از سایت كاری؛ سالیانه 

حدا قل یکبار

ایزوالسیون
- وجود روش های اجرایی جهت جداسازی تجهیزات و وسایل خطرناک
- وجود دستورالمعل های ایز و السیون )برقی، مکانیکی، ابزار دقیقی(

Lockout &  Tag out استفاده از سیستم برچسب گذاری -
مشخص بودن گواهینامه های جداسازی برقی،مکانیکی، ابزار دقیق

HSE-UK 2  مکانیزم نمره دهی سازمان 

امتیازاتوضعیت سیستم )هر حیطه(

5سیستم خوب و مورد استفاده

4سیستم قابل قبول و مورد استفاده

3سیستم جزئی و كاربردی

2سیستم به صورت اثربخش استفاده نمی شود

 1  نمودار میله ای امتیازات حیطه های سیستم مجوز كار سکوی نفتی مورد مطالعه و 1سیستم ضعیف
سیستم مجوز كار استفاده در یکی از سکوهای نفتی شركت شل

  در يك سكوي نفتي فراساحل ارزيابي و مقايسه تطبيقي عملكرد سيستم مجوزكار

 نويسنده: حسين مير دريكوند
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تجهیزات با خطرات بالقوه در تأسیسات بود.
آموزش و صالحيت: نمره ی كسب شده از سیستم )2 از 5(، نشان دهنده ی 
عدم وجود روش اجرايي مناس��ب جهت نیازسنجی آموزشی و فراهم کردن 
آموزش هاي الزم برای س��طوح مختلف شامل مجوزدهندگان، سرپرستان و 
مجريان كار، عدم وجود سیس��تم ارزیابی جه��ت صالحیت امضاءکنندگان 
مجوز کار در مقايس��ه با سيستم مجوز كار شل به طور کامل مشهود بود. با 
توجه به نمره ی کسب ش��ده، آموزش و صالحیت در این سیستم، کاربردی 

و اثر بخش نیست.
فرم ه�اي مج�وز كار: نمره ی كسب ش��ده ی انطباق مج��وز کار )2 از 5(، 
نش��ان دهنده ی اینس��ت که مندرجات مجوز کاری موجود، جهت اقدامات 
کاهش ریس��ک کاربردی و اثربخش نيس��ت. با وجود موجود بودن دو نوع 
مجوز کار )گرم و س��رد( با توجه به ماهیت کار در س��کوهای فراس��احل و 
ریسک زیاد آن نيازمند مجوز و مدارك پشتيبان شامل انواع گواهينامه است 
که متناس��ب با اهداف و اقدمات كاهش ريسك طراحی شود. در مجوزهای 
موجود الزامات مشخص جهت چگونگی کنترل و توقف کار در صورت بروز 
وضعیت اضطراری و خطر مشخص نيست. همچنين چک لیست های ایمنی 
كه شامل مخاطرات شناسایی شده ی مربوط به انجام کار، کنترل و اقدامات 
جبران��ی برای کاهش خطرات، کنترل وس��ایل حفاظت ش��خصي و اضافی 

خاص است پیش بینی نشده است.
در مج��وز کار م��ورد مطالع��ه، طبقه بن��دی نواحی خطر و تن��اوب حضور 
سرپرس��ت انجام كار در محل پيش بيني نش��ده، همچنین عدم پیش بینی 
جهت تحویل مس��ئولیت بین ش��یفت و عدم وجود روند سیستماتیک  لغو 

مجوز کاماًل مشهود بود.
هماهنگي و پايش: نمره ی كسب شده از سیستم )1 از 5(، نشان دهنده ی 
عدم وجود روش��ی جهت حص��ول اطمینان توافق قبل از ش��روع کار افراد 
تأثیرپذی��ر از كار و جلوگیری از تداخل فعالیت های همزمان اس��ت که این 
هماهنگی باید توسط شخص هماهنگ کننده ی ایمنی انجام شود. نقش نفر 
ایمنی در س��کوی مورد مطالعه برخالف س��کوی نفتی شل به عنوان مشاور 
و هماهنگ کننده نیس��ت. در خصوص پایش نیز نمره ی یک نشان دهنده ی 
عدم وجود سیس��تمی جهت پیگیری و پایش مجوزهای صادر شده است و 
عدم وجود سیس��تم ممیزی برای سیستم مجوز کار در محل مورد مطالعه 

کاماًل مشهود بود. 
ایزوالسیون: نمره ی اکتسابی از سیستم )1 از 5(، نشان دهنده ی مشخص 
نبودن دستورالعمل اجرایی و مدارک پشتیبان شامل گواهینامه ايزوالسيون 
)برقی، مکانیکی، ابزار دقیق(، عدم وجود گواهی قطع سیستم های ایمنی و 
اضطراری، گواهی حذف ایزوله برای آزمایش، برگه ی جزئیات ایزوله س��ازی 

مکانیکی و عدم وجود سیستم در مجوز کاری مورد مطالعه است.

نتایج اين پژوهش نشان داد كه 35 درصد حوادث روی داده در مكان مورد 
مطالعه در خصوص نقص سيستم مجوز كار است. همان طور که عنوان شد 
بررسي حوادث ناشي از فعاليت هاي تعميراتي توسط HSE انگلستان نشان 
داد ك��ه 76 درصد حوادث روی داده در زمان تعميرات بوده كه 30 درصد 
از آنها به علت نقص در سيس��تم مجوز كار بود ]8[. همچنين پژوهش های 
اس��کات نش��ان داد که 20 درصد حوادث روی داده در زمان انجام عملیات 
تعمیر و نگهداری در صنایع ش��یمیایی، حوادث مربوط به سیس��تم صدور 
مج��وز کار اس��ت ]9[. نتیجه ی مذکور بیانگر اینس��ت که مجوزهای کاری 
فعلی جواب گوی کنترل ریس��ک ناش��ی از فعالیت ه��ای تعمیر و نگهداری 
موجود نیست. به طوری که با وجود اين سيستم كنترلي حوادث رخ داده اند. 
پژوهش اخیر مثل تحقيقات لورد كالن، Lees FP و پژوهش انجام شده 
در داخل كش��ور بر نتايج مش��ابهي از عوامل نقص در مجوز كار شامل 
عدم ارزيابي ريس��ك، عدم آموزش و صالحي��ت، مجوز كاري، عملكرد 
ضعي��ف سيس��تم و فقدان هماهنگ��ي و پايش در مجوز مورد بررس��ي 
تأكي��د دارد. با توجه به نواقص مذکور و جانمایی حداکثر دس��تگاه ها و 
ماش��ین آالت فرآیند در فضای کم در تأسیس��ات فراساحل و به تبع این 
نوع طراحی و فعالیت های عملیاتی، باعث افزایش ریس��ک و مخاطراتی 
به مراتبی ش��دیدتر و پرهزینه تر از حوادث در تأسیس��ات خشکی شده 
و بیانگر آنس��ت که كم��اکان احتمال مخاطرات و تك��رار حوادثي مثل 
فاجعه ی س��كوي نفتي piper alpha بدون درنظر گرفتن تدابير كنترلي 

HSE 3  تعیین نمره ی نهایی و جایگاه سازمان بر اساس 

وضعیت سیستم )كل حیطه(میانگین نمره ی حیطه

سیستم مورد بررسی در جایگاه خیلی ضعیف قرار داردمحدوده ی )1-2(

سیستم مورد بررسی در جایگاه ضعیف قرار دارد.محدوده ی )2-3(

سیستم مورد بررسی در جایگاه متوسط قرار داردمحدوده ی )3-4(

سیستم مورد بررسی در جایگاه خوب قرار داردمحدوده ی )4-5(

 4  نمره دهی حیطه های سیستم مجوز كار                

امتیازات متغیرهای سیستم مجوز
سکوي نفتی

امتیاز مجوز
 كار شل

درصد میانگین 
نمره ی متغیر

2540سیستم
20%15مستندات

40%25آموزش و صالحیت

20%15هماهنگی و پایش

40%25انطباق مجوز كار

20%15ایزوالسیون

28/5درصد میانگین نمره ی حیطه
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در مكان مورد مطالعه وجود دارد، ضروري اس��ت جهت پیش��گیری از 
اين گونه حوادث در مكان مورد مطالعه نس��بت به رفع نواقص ذكر شده 
سيستم مجوز كار توسط مسئوالن ذي ربط اقدام اصالحي به عمل آيد.

نتیجه گیری
میانگین نمره ی اکتسابی )1/43 از 5( نشان دادکه فاصله ی قابل مالحظه ای 
بین سیستم مجوز کار موجود با مقررات سیستم مجوز کار شل وجود دارد. 
به طوری که سیستم مجوز کار فعلی در بخش هایی شامل سیستم، آموزش 
و صالحیت، مجوز کار،  هماهنگی و پایش، ایزوالس��یون نسبت به سیستم 
مجوز کار ش��ل در جایگاهی بسیار ضعیف قرار دارد. دالیل عمده ی کسب 

امتیاز کم توسط این سکوی نفتی به شرح زیر تحلیل و ارزیابی شد:
 با وجود موجود بودن دو نوع مجوز کار )گرم و س��رد( با توجه به ماهیت 
فعالیت های کار در سکوهای فراساحل و عدم مجوز کاری برای فعالیت هایی 
مختلف ) عملیات غواصی، داربس��ت، قطع سیستم های ایمنی و اضطراری، 
مدارک ایمنی برقی، منطقه ی مشترک، گواهی ایزوله، ورود به فضای بسته 
یا محصور و دستورالعمل های وظایف ویژه( بيانگر اینست که سیستم مجوز 
کار فعل��ی تمامی موقعیت ها و مکان های مورد نیاز را پوش��ش نمی دهد. با 
توجه به خطرات بالقوه ای که ناش��ی از فعالیت های عملیاتی در این سکوی 
نفت��ی وج��ود دارد و ع��دم وجود مس��تندات و م��دارک پش��تیبان جهت 
فعالیت های ذکر شده و همچنین عدم استفاده از نقشه های فنی در سيستم 
ص��دور مج��وز کار و عدم وجود روش های مستندس��ازی برای جداس��ازی 
دس��تگاه ها و تجهیزات با خطرات بالقوه، ضروری اس��ت مستندات سیستم 
مجوز کاری مورد مطالعه به روز و متناس��ب با قوانین و مقررات شل نفت و 

گاز در فراساحل طراحی شوند.
 درص��د حوادث رخ داده ناش��ی از کارهایی که ب��ا مجوز كار بودند و عدم 
وجود چک لیس��ت های ایمنی نش��ان داد که سیس��تم مجوز کار فعلی در 

کنترل و ایمنی کار اثربخش نیست.
 مشخص نبودن نیازهای آموزشی در سیستم مجوز کار به علت عدم وجود 
روش اجرای��ی آموزش مناس��ب نش��ان داد ک��ه آموزش جهت دس��تیابی 
امضاءکنندگان به س��طوح الزم در مجوز کار مؤثر نیس��ت و به علت نبودن 
سیس��تم ارزیابی جه��ت تعیین صالحی��ت مجوزدهندگان، سرپرس��تان و 
مجريان كار، صالحیت امضاءکنندگان سیس��تم مجوز کار به درستی درنظر 

گرفته نشده است.
 در مجوزکار موجود به علت عدم وجود روش��ی جهت حصول اطمینان از 
ايمني افراد قبل از ش��روع کار برای اف��راد تأثیرپذیر از کار، همچنین عدم 
وجود روشی به منظور جلوگیری از تداخل فعالیت های همزمان، عدم وجود 
سیستمی جهت پایش مجوز کار در دفعات و بازه های زمانی مختلف و عدم 
وجود سیس��تم ممیزی مجوز کار بیانگر آنس��ت که عملیات در دفتر صدور 
مج��وز کار به ط��ور مؤثر هماهنگ��ی و پایش الزم را ب��راي کارهایی که در 

تأسیسات در حال انجام است را پوشش نمی دهد.
 در سیستم مجوز کار مورد مطالعه عدم وجود روش های مستندسازی 
جهت جداسازی دستگاه ها و تجهیزات با خطرات بالقوه در تأسیسات، 
همچنین مش��خص نبودن دس��تورالعمل اجرایی و مدارک پش��تیبان 
ش��امل گواهینامه های برقی، مکانیکی و ابزاردقیق بیانگر آنس��ت که 
سیس��تم های ایزوالس��یون مجوز کار در مکان مورد مطالعه اثربخش 

نیست.

پیشنهادها
با توجه به نواقص مذکور به منظور پیشگیری از عوامل بالقوه ی آسیب رسان 
و پیامدهای ناش��ی از آن پیش��نهاد شد سیس��تم مجوز کار در مکان مورد 
مطالعه متناسب با قوانین و مقررات معتبر بین المللی نفت و گاز در زمینه ی 

سیستم مجوز کار در فراساحل بازنگری و طراحی شود.
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