
ف
دی

/ عنوان لوازمر

تجهیزات

اثر 

گذاری
استمرار

کد 

ماتریس 

لوازم

مشاغل مورد استفاده/ گروه کاری استانداردها
براساس )دوره مصرف 

(توصیه سازنده 

دوره پس از 

مصرف
مشخصات فنیکاربردشرایط نگهداری

EN 397:2012

EN 397:2013

ANSI/ISEAZ 89.1

EN 166-169

EN 397

EN 50365

ANSI Z89.1

EN 50365

EN 397

ANSI/ISEA Z89.1

EN 397

ANSIZ 89.1

ANSI/ISEAZ 89.1-2009

EN397 , CE0069

 استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق

83501شماره استاندارد  –وزارت نیرو  
استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 
آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

ANSIZ89.1,1986الكتریسته

ANSI Z89.1,1997

EN 397:2012

EN 397:2013

ANSI/ISEAZ 89.1

EN 166-169

ISO 3873-1977

EN 50365

EN 397

ANSIZ 89.1

ANSI/ISEA Z89.1

EN 397

ANSI/ISEAZ 89.1-2009

EN397

 CE0069
 استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق

83501شماره استاندارد  –وزارت نیرو  
استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 
آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون، كار 

و رفاه اجتماعي
آئین نامه كار روي خطوط و  تجهیزات برقدار 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي
ANSIZ89.1,1986الكتریسته

ANSI Z89.1,1997

3

کاله نخی 

نقاب )

(فیس 

44Dطبق توصیه سازنده

-تمامي گروه هاي اجرایي

-تاسیسات -كارگر انبار 

راننده-كارگر فضاي سبز

اسقاطسال1
دور از اجسام تیز و 

برنده و حرارت

استفاده پرسنل بمنظور محافظت سر و 

صورت از سرما

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

-جنس نخي فاقد پالستیک-توصیه سازنده فاقد فلز

بطوري كه كاله ایمني بر روي آن قرارگیرد

  IEC601482-2

 IEC601482-1-1

 IEC601482-1-2

CE-ISO 14001

ISO 9001

EN 470-2

BS EN 340

    NFPA 70E HRC2 

ASTM F 1506-02

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

 EN531 AB 1C1  

ENV 50354 C1.1

  IEC601482-2 

IEC601482-1-1

 IEC601482-1-2

CE-ISO 14001-ISO 9001

EN 470-2

    NFPA 70E HRC2 

 ASTM F 1506-02

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

 EN531 AB 1C1 

ENV 50354 C1.1

دور از نور 

-حرارت- خورشید 

-ضربه مكانیكي

شعله

دور از نور 

-حرارت- خورشید 

-ضربه مكانیكي

شعله

دور از اجسام تیز و 

برنده، مواد شیمیایي 

و حرارت

دور از اجسام تیز و 

برنده و حرارت

-داراي فیكسچر-داراي بند زیر چانه-Eكالس  -1تیپ 

-مقاوم در برابر ضربه-فاقد هرگونه شیار-مجهز به عرقگیر

-گرم400داراي وزن حدود-ولت20000عایقي تا سطح

اندازه -قابلیت نصب نقاب محافظ صورت داشته باشد

آزمون تحمل درجه - سانتیمتر59-55(دور سر)كاله 

درجه - 20حرارتهاي پایین  كه كاله در درجه حرارت 

سانتي گراد تحت آزمون هاي جذب ضربه و مقاومت در 

برابر سوراخ شدن قرار مي گیرد كه بایستي تحمل آزمون 

توصیه سازنده-هاي فوق را داشته باشد

-داراي فیكسچر-داراي بند زیر چانه-Eكالس  -1تیپ 

-مقاوم در برابر ضربه-فاقد هرگونه شیار-مجهز به عرقگیر

-گرم400داراي وزن حدود-ولت20000عایقي تا سطح

اندازه -قابلیت نصب نقاب محافظ صورت داشته باشد

آزمون تحمل درجه - سانتیمتر59-55(دور سر)كاله  

درجه - 20حرارتهاي پایین  كه كاله در درجه حرارت 

سانتي گراد تحت آزمون هاي جذب ضربه و مقاومت در 

برابر سوراخ شدن قرار مي گیرد كه بایستي تحمل آزمون 

توصیه سازنده-هاي فوق را داشته باشد

1

کاله 

ایمنی 

برقكاری 

خط سرد )

)

11A

 گروه هاي اجرایي حین 

انجام فعالیت خط گرم

سال پس5تا3  

 از تولید با

 توجه به توصیه

سازنده

اسقاط
حین صعود و فرود برقكاران از پایه هاي 

چوبي و بتني بمنظور جلوگیري از سقوط
2

کاله 

ایمنی 

برقكاری 

(خط گرم)

11A

سال پس5تا3  

 از تولید با

 توجه به توصیه

سازنده

اسقاط

بمنظور محافظت سر از آسیب سقوط اشیا 

از ارتفاع یا وجود برآمدگي هایي كه 

ممكن است در حین كار با سر افراد 

جلوگیري از برق گرفتگي -برخورد نماید

از ناحیه سر ناشي از تماس یا قرار گرقتن 

در حوزه شبكه برقدار

تمامي  نقرات گروه هاي 

اجرایي و ناظرین و یازدید 

كنندگان

5
لباس کار 

خط گرم
21A

4
لباس کار 

خط سرد
21A

 گروه هاي اجرایي  خط 

گرم
اسقاطماه6

بمنظور محافظت بدن در مقابل عوارض 

محیطي و جلوگیري از آسیب هنگام آرک 

الكتریكي

متناسب با نوع آب و -دوتكه-جنس لي سنگشور شده

-جنس كتان و نخ بوده و فاقد پالستیک باشد-هواي منطقه

چاپ آرم شركت بر -دوخت هاي دولبه-جیب هاي داخلي

فاقد -سرشانه ها ي پاكتي-روي جیب سمت چپ پیراهن

فاقد هرگونه آبرفتگي پس از -فاقد قسمت هاي آزاد-فلز

 450تا 400وزن پارچه در هر متر مربع باید بین -شستشو

مچ آستین هاي بلوز كار و دم پاچه ي شلوار .- گرم باشد

مجهز به چسبک و یا دكمه ي عایق باشد

باید از زیپ یا دكمه ي عایق استفاده  جلوي بلوز كار،- 

شده و در حین انجام كار بسته بماند

اسقاطماه6

بمنظور محافظت بدن در مقابل عوارض 

محیطي و جلوگیري از آسیب هنگام آرک 

الكتریكي

متناسب با نوع آب و -دوتكه-جنس لي سنگشور شده

جنس كتان و نخ بوده و فاقد پالستیک -هواي منطقه

چاپ آرم -دوخت هاي دولبه-جیب هاي داخلي-باشد

سرشانه ها ي -شركت بر روي جیب سمت چپ پیراهن

داراي نوار -فاقد قسمت هاي آزاد-فاقد فلز-پاكتي

وزن -فاقد هرگونه آبرفتگي پس از شستشو-شبرنگ باشد

.-  گرم باشد450تا 400پارچه در هر متر مربع باید بین 

مچ آستین هاي بلوز كار و دم پاچه ي شلوار مجهز به 

باید از  جلوي بلوز كار،- چسبک و یا دكمه ي عایق باشد

زیپ یا دكمه ي عایق استفاده شده و در حین انجام كار 

.بسته بماند

 كلیه مشمولین دستورالعمل 

ملبوس استحقاقي توانیر

لیست تجهیزات حفاظت فردی : 1پیوست 



ف
دی

/ عنوان لوازمر

تجهیزات

اثر 

گذاری
استمرار

کد 

ماتریس 

لوازم

مشاغل مورد استفاده/ گروه کاری استانداردها
براساس )دوره مصرف 

(توصیه سازنده 

دوره پس از 

مصرف
مشخصات فنیکاربردشرایط نگهداری

6
لباس 

گرم نخی
33DISIRI1944

-تمامي گروه هاي اجرایي

-تاسیسات -كارگر انبار 

راننده-كارگر فضاي سبز

اسقاطسال1
دور از اجسام تیز و 

برنده و حرارت

استفاده پرسنل بمنظور محافظت بدن از 

سرما

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

-جنس نخي فاقد پالستیک-توصیه سازنده  فاقد فلز

دوتكه

33DISIRI4066بادگیر7

-تمامي گروه هاي اجرایي 

مدیران 

اجرایي،كارشناسان،تكنسین 

پرسنل انبار و -هاي فني

كارگر -تاسیسات -خدمات

كارگر انبار-راننده -فضاي سبز

اسقاطسال2
بدور از اجسام تیز 

و برنده و حرارت

به منظور حفاظت پرسنل در مقابل باد و 

باران

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

توصیه سازنده

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

EN 60903:2003 

 IEC60903:2002

EN 60903:2003 

 IEC60903:2002

CE

     IEC60903

     IEC601482-2

     IEC60903

EN 60903:2003 

AC2:2005

ASTM-379/EN.374نفوذ و نشت 

IEC 60895

ASTM379فرسایش و كاهش كیفیت نمونه

ISIRI8321

آئین نامه كار روي خطوط و  تجهیزات برقدار 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

EN 60903:2003

 AC2:2006

EN 60903:2003 

 IEC60903:2004

CE

     IEC60903

     IEC601482-2

     IEC60903

EN 60903:2003 

AC2:2007

IEC 60895

ASTM-379/EN.374نفوذ و نشت 

ISIRI8321

آئین نامه كار روي خطوط و  تجهیزات برقدار 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

ASTM379فرسایش و كاهش كیفیت نمونه

EN 60903:2003

 IEC60903:2005

CE

     IEC60903

     IEC601482-2

     IEC60903

EN 60903:2003

AC2:2008

IEC 60895

ASTM-379/EN.374نفوذ و نشت 

ISIRI8321

آئین نامه كار روي خطوط و  تجهیزات برقدار 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

ASTM379فرسایش و كاهش كیفیت نمونه

 دستكش 

عایق 

الستیكی 

فشار 

متوسط 

( 2کالس )

12A

دستكش 

عایق 

الستیكی 

فشار 

ضعیف  

(0کالس )

12

دور از رطوبت 

،حرارت ، مواد 

شیمیایي و اجسام 

تیز

دور از رطوبت 

،حرارت ، مواد 

شیمیایي و اجسام 

تیز

دور از نور مستقیم 

خورشید ، حرارت 

به دور -و رطوبت

از  اجسام تیز و 

برنده و مواد روغني

دور از نور مستقیم 

خورشید ، حرارت 

به دور -و رطوبت

از  اجسام تیز و 

برنده و مواد روغني

دور از نور مستقیم 

خورشید ، حرارت 

به دور -و رطوبت

از  اجسام تیز و 

برنده و مواد روغن

استفاده درتمامي فعالیتهاي اجرایي
استعالم از مركز )1كفه دوبل تمام چرمطبق ضمیمه ي

و توصیه سازنده (تحقیقات كار

وجود سال و ماه -داشتن سایز متناسب با دست فرد

وجود كد -وجود محل ثبت تاریخ اولین استفاده -تولید

-مقاومت در برابر سایش -وجود كالس عایقي-نظارتي

-مقاومت در برابر پارگي-مقاومت در برابر بریدگي

ویژگي ضد الكتریسته -مقاومت در برابر سوراخ شدن

میزان استحكام كششي دستكش نمونه نباید از -ساكن

میزان ازدیاد -  كیلو گرم بر سانتي متر مربع كمترباشد140

-  درصد باشد600طول در نقطه پارگي نمونه كمتر از 

 دقیقه پس از 10میزان كش امدگي نمونه مورد ازمون 

 درصد نباید 300آزمون كششي و با ازدیاد طولي تا برابر 

 درصد باشد20بیشتر از 

-وجود سال و ماه تولید- سایز متناسب با دست فرد

-وجود كد نظارتي-وجود محل ثبت تاریخ اولین استفاده 

مقاومت -وجود برند شركت سازنده-وجود كالس عایقي

مقاومت در -مقاومت در برابر بریدگي-در برابر سایش 

ویژگي ضد -مقاومت در برابر سوراخ شدن-برابر پارگي

میزان استحكام كششي دستكش نمونه -الكتریسته ساكن

-  كیلو گرم بر سانتي متر مربع كمترباشد140نباید از 

 600میزان ازدیاد طول در نقطه پارگي نمونه كمتر از 

 10میزان كش امدگي نمونه مورد ازمون - درصد باشد

دقیقه پس از آزمون كششي و با ازدیاد طولي تا برابر 

 درصد باشد20 درصد نباید بیشتر از 300

سال پس از5  

تولید

9

دستكش 

کار ساق 

بلند

32C

 گروه هاي اجرایي بارگیري 

، حمل ، جابجایي و نصب 

پایه و راننده هاي خودرو 

سنگین

تمامي گروههاي اجرایي 

حین انجام فعالیت بر روي 

شبكه هاي فشار ضعیف به 

روش خط گرم

12

دستكش 

عایق 

الستیكی 

فشار 

 )متوسط 

(3کالس 

12A

11

ارسال به 

مراكز مجاز 

جهت تست 

و استفاده 

مجدد

استفاده پرسنل خط گرم حین كار بر روي 

شبكه هاي برقدار فشار متوسط به روش 

خط گرم

سال پس از5  

تولید

ارسال به 

مراكز مجاز 

جهت تست 

و استفاده 

مجدد

 عمل اصلي و كلیدزني و برداشتن 4

پرتابه از روي شبكه

گروه هاي اجرایي حین 

انجام فعالیت بر روي شبكه 

هاي فشار متوسط

گروه هاي اجرایي حین 

انجام فعالیت بر روي شبكه 

هاي فشار متوسط به روش 

خط گرم

A

درصورت پاره  

شدن
استفاده در شبكه هاي بي برق،نصب پایهاسقاط

استعالم از مركز )1كفه دوبل تمام چرمطبق ضمیمه ي

و توصیه سازنده (تحقیقات كار

8

دستكش 

کار ساق 

کوتاه

32C

-تمامي گروه هاي اجرایي 

-تاسیسات -پرسنل انبار

راننده

درصورت پاره  

شدن
اسقاط

سال پس از5  

تولید

ارسال به 

مراكز مجاز 

جهت تست 

و استفاده 

مجدد

استفاده در شبكه ها و تاسیسات برقدار 

فشار ضعیف بهمراه كاور و عرقگیر

وجود سال و ماه -داشتن سایز متناسب با دست فرد

وجود كد -وجود محل ثبت تاریخ اولین استفاده -تولید

-مقاومت در برابر سایش -وجود كالس عایقي-نظارتي

-مقاومت در برابر پارگي-مقاومت در برابر بریدگي

ویژگي ضد الكتریسته -مقاومت در برابر سوراخ شدن

میزان استحكام كششي دستكش نمونه نباید از -ساكن

میزان ازدیاد -  كیلو گرم بر سانتي متر مربع كمترباشد140

-  درصد باشد600طول در نقطه پارگي نمونه كمتر از 

 دقیقه پس از 10میزان كش امدگي نمونه مورد ازمون 

 درصد نباید 300آزمون كششي و با ازدیاد طولي تا برابر 

 درصد باشد20بیشتر از 

10



ف
دی

/ عنوان لوازمر

تجهیزات

اثر 

گذاری
استمرار

کد 

ماتریس 

لوازم

مشاغل مورد استفاده/ گروه کاری استانداردها
براساس )دوره مصرف 

(توصیه سازنده 

دوره پس از 

مصرف
مشخصات فنیکاربردشرایط نگهداری

EN 388

CE

EN 420

EN388

EN374/2003

EN374/2016

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

15

کیف 

دستكش 

عایق

23BEN 166-169

گروه فشارمتوسط هوایي و 

-اتفاقات- خط گرم- زمیني 

سرویس پستهاي زمیني

درصورت 

معیوب شدن
اسقاط

دور از نور 

-خورشید و حرارت

به دور از  اجسام 

تیز و برنده

نكهداري و افزایش عمر دستكش
مقاوم در برابر حرارت و نفوذ آب و گردوخاک و اشعه 

uv

EN388

EN374/2003

EN374/2016

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

EN 20345

MSTM  F2412-11

MSTM  F2413-11

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیر  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

ISO 9001:2008

EN 20345

MSTM  F2412-11

MSTM  F2413-11

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

ISIRI 1136

20
کفش کار 

طبی
33DISIRI 7973

 مامورین قرائت و بازدید از 

محل كنتور و آبدارچي
اسقاطماه6

به منظور انجام فعالیتهایي كه نیاز به پیاده 

روي طوالني مدت دارد

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

توصیه سازنده

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

دور از اجسام تیز و 

برنده و حرارت

دور از مواد 

شیمیایي خورنده و 

حرارت غیرمتعارف

دور از مواد 

شیمیایي خورنده و 

حرارت غیرمتعارف

دور از حرارت و 

مواد شیمیایي

داشتن سایز متناسب با دست فرد

ضمن داشتن مقاومت فیزیكي از انعطاف پذیري باال 

برخوردار و كامال جذب دستكش باشد
13

17
دستكش 

الکی
33D

کاور 

دستكش 

عایق 

الستیكی

12A

19

کفش 

پنجه 

فلزی

23B

تمامي گروههاي اجرایي كه 

دستكش عایق را مورد 

استفاده قرار مي دهند

درصورت 

فرسوده 

سو/پارگي/شدن

راخ شدن

اسقاط
استفاده بر روي دستكش هاي عایق 

الستیكي بمنظور جلوگیري از آسیب آنها

به -دور از حرارت

دور از  اجسام تیز 

و برنده

درصورت 

فرسوده 

سو/پارگي/شدن

راخ شدن

اسقاط

کفش 

عایق 

برقكاری

11A

16
دستكش 

ضد اسید
23B

كارگر -پرسنل خدمات 

انبار و سرویسكار باطري 

هاي الكترولیتي

18

 )كلیه اكیپهاي اجرایي 

(حسب نیاز 

14
دستكش 

ضدروغن
23B

اكیپ /كارگاه تعمیر ترانس

-كارگر انبار-تعمیر ترانس

اكیپ سركابل مفصل

درصورت 

فرسوده 

سو/پارگي/شدن

راخ شدن

اسقاط
روغن ترانس )حین كار با مواد روغني 

(...،سركابل و

دور از نور 

-خورشید و حرارت

به دور از  اجسام 

تیز و برنده

حین كار با مواد اسیدي

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

توصیه سازنده
بمنظور بازدید از تاسیساتاسقاطسال1

استفاده كارشناسان و 

تكنسین هاي اجرایي

داشتن سایز متناسب با دست فرد

رانندگان خودروهاي 

كارگران -سنگین و باالبر

تاسیسات-انبار

اسقاطسال1
بمنظور جلوگیري از آسیب به پاها در 

هنگام سقوط اجسام سنگین بر روي پنجه

-ارتفاع ساق مناسب-داشتن سایز متناسب با پاي فرد

تعداد بخیه ها در -استفاده از چرم طبیعي رویه

جنس زبانه از -عدد باشد4سانتیمتر بیشتر یا مساوي 4هر

پنجه از -جنس بند نایلون و پنبه باشد-چرم رویه باشد

كیلوگرم 100جنس آهن با قدرت تحمل بیشتر یا مساوي

كفه كفش مقاوم در برابر اسید و روغن كفه كفش -باشد

مقاوم در برابر اسید و روغن  و ویژگي هاي انواع زیره 

ي كفش ازقبیل مقاومت به نفوذ میخ،مقاومت زیره در 

تماس با اجسام داغ

اسقاطماه6

بمنظور جلوگیري از آسیب به پاها در 

هنگام سقوط اجسام سنگین بر روي پنجه 

و جلوگیري از برق گرفتگي هنگام 

برخورد با شبكه وتاسیسات برقدار

-ارتفاع ساق مناسب-داشتن سایز متناسب با پاي فرد

تعداد بخیه ها در -استفاده از چرم طبیعي رویه

جنس زبانه از -عدد باشد4سانتیمتر بیشتر یا مساوي 4هر

زیره از جنس عایق دي الكتریک با -چرم رویه باشد

ولت و داراي انعطاف 1000قابلیت عایقي تا سطح ولتاژ

-داراي منگنه پالستیكي باشد-مناسب و عاجدار باشد

پنجه از جنس كامپوزیت با -جنس بند نایلون و پنبه باشد

فاقد -كیلوگرم باشد100قدرت تحمل  بیشتر یا مساوي

كفه كفش مقاوم در برابر اسید و روغن  و -هرگونه فلز

ویژگي هاي انواع زیره ي كفش ازقبیل مقاومت به نفوذ 

میخ،مقاومت زیره در تماس با اجسام داغ

تمامي  نقرات گروه هاي 

اجرایي و ناظرین و یازدید 

كنندگان

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

توصیه سازنده وضمن داشتن مقاومت فیزیكي از انعطاف 

پذیري باال برخوردار و كامال جذب دست باشد

به منظور انجام فعالیتهایي با آزادي عمل 

وچنگش بیشتر ابزار در موارد مجاز

دور از نور 

-خورشید و حرارت

به دور از  اجسام 

-تیز و برنده

نگهداري در كیسه 

مخصوص

درصورت 

فرسوده 

سو/پارگي/شدن

راخ شدن

اسقاط

21
کفش کار 

نیم پوتین
32C



ف
دی

/ عنوان لوازمر

تجهیزات

اثر 

گذاری
استمرار

کد 

ماتریس 

لوازم

مشاغل مورد استفاده/ گروه کاری استانداردها
براساس )دوره مصرف 

(توصیه سازنده 

دوره پس از 

مصرف
مشخصات فنیکاربردشرایط نگهداری

Electrically insulating footwear EN 

50321:1999 Class 0/ prEN 

50321:2013 Class 2

Dielectric footwear  ASTM F1117-

03(2013)

Personal Protective Equipment  PPE 

DIR 89/686/EEC

EN 20345-EN50321

Safety Footwear EN ISO 20345:2011

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

EN ISO 20345:2011

CE -CSA

23
جوراب 

پشمی
33DISIRI 4216

تمامي گروه هاي مشمول 

دریافت كفش ایمني 

(حسب نیاز)

درصورت 

فرسوده شدن
سال1

دور از حرارت و 

رطوبت

استفاده پرسنل بمنظور محافظت پاها از 

سرما
_

EN 361

EN 358   EN 361

EN 361

ANSI-z359

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

آئین نامه كار روي خطوط و  تجهیزات برقدار 

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

آئین نامه ایمني كار در ارتفاع وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

ANSI-ISO-BS

25
آستین 

عایق
12ACE-ASTM D1051

گروه هاي اجرایي حین 

انجام فعالیت بر روي شبكه 

هاي فشار متوسط به روش 

خط گرم

سال پس از5  

تولید

ارسال به 

مراكز مجاز 

جهت تست 

و استفاده 

مجدد

به دور از نور 

خورشید ،حرارت و 

به دور از  -رطوبت 

اجسام تیز و برنده

استفاده پرسنل خط گرم حین كار بر روي 

شبكه هاي برقدار فشار متوسط به روش 

خط گرم

وجود -وجود سال و ماه تولید-داشتن سایز متناسب فرد

وجود -وجود كد نظارتي-محل ثبت تاریخ اولین استفاده 

كالس عایقي

ISO 9001:2008

Din EN 172

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

Din EN 170

ISO 9001:2008

ANSI-CE

Din EN 166

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

وزارت نیرو

83-1 شماره نشریه 
استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

وزارت نیرو

83-2 شماره نشریه 
آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

ANSI Z87.1 : 2015

EN149:2001+A1 2009

8-20754 و2-20754استاندارد ملي ایران 

8-19694استاندارد ملي ایران
استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 
آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

INSO 19694-8

INSO 20754-2

INSO 20754-8

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

دور از حرارت و 

به دور از  -رطوبت

اجسام تیز و برنده 

و مواد روغني

به دور از نور 

مستقیم خورشید 

-،حرارت و رطوبت

به دور از اجسام 

تیز و برنده

به دور از حرارت و 

-ضربه مكانیكي

نگهداري در جعبه 

مخصوص

به دور ازنور 

مستقیم خورشیدو 

حرارت و ضربه 

نگهداري -مكانیكي

در جعبه مخصوص

درصورت 

معیوب شدن
اسقاط 26

عینک 

آفتابی 

ضد اشعه )

uv )

33D

به صورت پلمپاسقاط

27
عینک 

حفاظتی
23B

28

ماسک 

تنفسی 

فیلتر دار

43D

تمامي نقرات گروه هاي 

اجرایي باالرو

درصورت 

فرسوده شدن
بازیافت

حین صعود و فرود برقكاران از پایه هاي 

برق بمنظور جلوگیري از سقوط

قابلیت تحمل تا - داراي طناب متناسب با نوع كمربند

جنس طناب كمربند -سبک بودن-كیلوگرم1150وزن 

ایمني از جنس مرغوب مثل كنف مرغوب و یا از الیاف  

 10پهناي كمربند باید -ابریشم مصنوعي ساخته شود

یراق - میلي متر باشد6 سانتیمتر و ضخامت آن 12الي

كیلو 10هاي ایمني و متعلقات آن قابلیت تحمل نیروي 

هر كدام از اجزا به صورت مجزا )نیوتن را داشته باشند

( كیلو نیوتن را باید داشته باشند15توانایي تحمل 

هنگام كار در محیطهاي حاوي ذرات 

قابل استنشاق و مواد شیمیایي

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

داراي فیلتر مخصوص متناسب با نوع - توصیه سازنده 

كاربرد

پرسنل كارگاه جوشكاري و 

برشكاري وگروه شاخه زني

درصورت 

معیوب شدن
اسقاط

حین برشكاري ، شاخه زني و در شرایط 

محیطي گرد وخاک

قابلیت تنظیم براي هر -پوشاندن كامل چشم ها-فاقد فلز

-انعطاف پذیري دسته ها-پد بیني مناسب-شكل صورت

دوام باال-راحتي استفاده -طراحي متناسب با نوع خطرات

سبک بودن-قابلیت ضد عفوني و گند زدایي-

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

-پالریزه-IR و UVضد اشعه -توصیه سازنده فاقد فلز

مقاوم در برابر پرتاب ذرات-پوشاندن كامل چشم ها

کمربند 

ایمنی 

برقكاری

12A

بمنظور جلوگیري از آسیب اشعه خورشید 

به چشم

33Dچكمه

درصورت 

فرسوده شدن
اسقاط

جهت استفاده پرسنل اجرایي در زمان 

بارندگي باران و برف

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

كفه از -توصیه سازنده داشتن سایز متناسب با پاي فرد

جنس عایق دي الكتریک با قابلیت عایقي تا سطح 

داراي مقاومت -فاقد هرگونه فلز-ولت باشد20000ولتاژ

مكانیكي در برابر پارگي و ضربه

متناسب با نوع 

كار در صورت 

عدم 

تاریخ /كارآیي

انقضاء فیلتر

24

22
تمامي گروه هاي اجرایي و 

(حسب نیاز  )خدماتي 

پرسنل كارگاه جوشكاري و 

-كارگاه ترانس-برشكاري

نظافت - سركابل  مفصل 

رولیاژ-چاپ قبوض-پست 

-تمامي گروه هاي اجرایي 

مدیران 

اجرایي،كارشناسان،تكنسین 

پرسنل انبار و -هاي فني

كارگر -تاسیسات -خدمات

كارگر -راننده -فضاي سبز

انبار



ف
دی

/ عنوان لوازمر

تجهیزات

اثر 

گذاری
استمرار

کد 

ماتریس 

لوازم

مشاغل مورد استفاده/ گروه کاری استانداردها
براساس )دوره مصرف 

(توصیه سازنده 

دوره پس از 

مصرف
مشخصات فنیکاربردشرایط نگهداری

EN149 2010

8-20754 و2-20754استاندارد ملي ایران 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

INSO 19694-8

INSO 20754-2

INSO 20754-8

BS-EN 149:2001

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

ISO 9001:2008

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

CE EN175 

CE EN379

EN169

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

Din EN 169

CE - EN388استاندارد 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

33
آستین 

جوشكاری
23B

CE EN175

ANSI Z87.1
گروه جوشكاري

درصورت 

معیوب شدن
...مناسب براي جوشكاري برق ، آرگون وحین جوشكارياسقاط

34
سرپوش 

جوشكاری
23B

CE EN175 

 ANSI Z87.1
گروه جوشكاري

درصورت 

معیوب شدن
...مناسب براي جوشكاري برق ، آرگون وحین جوشكارياسقاط

35
پیش بند 

جوشكاری
23B

CE EN175

ANSI Z87.1
گروه جوشكاري

درصورت 

معیوب شدن
...مناسب براي جوشكاري برق ، آرگون وحین جوشكارياسقاط

CE - EN388استاندارد 

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-1وزارت نیرو  شماره نشریه 

آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي

استاندارد لوازم حفاظت فردي در صنعت برق 

83-2وزارت نیرو  شماره نشریه 

37

دستكش 

کار 

استریج

23B
آئین نامه وسایل حفاظت فردي وزارت تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعي
اسقاطكلیه گروههاي برقكاري

دور از اجسام تیز و 

برنده

استفاده پرسنل بمنظور جلوگیري از عرق 

دست

32Cزیرپایی38
الزامات مهندسي محیط 11565استاندارد ملي ایران 

كار
پرسنل اداري

درصورت 

معیوب شدن
بازیافت

استفاده پرسنل اداري حین كار در 

صورتي كه ارتفاع صندلي بیش از حد 

باشد

 42*28داراي ابعاد حداقل-طبي-داراي رویه متحرک

سانتي مترو وزن پایین

39
موس پد 

طبی
32C

الزامات مهندسي محیط 11565استاندارد ملي ایران 

كار
پرسنل اداري

درصورت 

معیوب شدن
داراي تكیه گاه مچ دست استفاده پرسنل اداري حین كار با كامپیوتربازیافت

40
نگهدارند

ه مانیتور
32Cvesaپرسنل ادارياستاندارد

درصورت 

معیوب شدن
طبق توصیه سازندهبازیافت

مطابق استاندارد معرفي شده و قابلیت تنظیم ارتفاع براي 

كاربر

41

پایه 

نگهدارند

ه کاغذ 

رومیزی

44Dتایبیستتوصیه سازنده
درصورت 

معیوب شدن
طبق توصیه سازندهبازیافت

مطابق استاندارد معرفي شده و قابلیت تنظیم ارتفاع براي 

كاربر

به دور از ضربه 

مكانیكي

به دور ازحرارت و 

رطوبت

به دور از حرارت، 

رطوبت و مواد 

ضربه -آلوده 

مكانیكي

به صورت پلمپ

حسب نیاز  )تمامي پرسنل 

پرسنل بایگاني ، نظافت  - (

(الزامي  )  و شاخه زني 

متناسب با نوع 

كار در صورت 

عدم كارآیي

یكبار 

مصرف

31

29

ماسک 

تنفسی 

یكبار 

مصرف

43D

30

گتر 

(پاپوش)
23B

استفاده پرسنل در هنگام فعالیت در محیط 

(...گردو غبار و)هاي با هواي آلوده

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

توصیه سازنده

و  (استعالم از مركز تحقیقات كار)1طبق ضمیمه ي

-توصیه سازنده قابل استفاده روي گوش یا توي گوش

داراي قابلیت ضد عفوني

/ نقاب

عینک 

محافظ 

جوشكاری

23Bگروه جوشكاري
درصورت 

معیوب شدن
 حین جوشكاري

براي لنز ، داراي قابلیت تیره كنندگي به صورت 

 0.04اتوماتیک و دستي ، توانایي تغییر تیرگي لنز در 

درجه + 70تا - 10میلي ثانیه ، امكان استفاده در دماي 

سانتیگراد

گوشی 

حفاظتی
44Dبازیافتكارگاه برشكاري

استفاده پرسنل در هنگام فعالیت در محیط 

هایي با آلودگي صوتي باالتر از حد مجاز

متناسب با -رویه پارچه اي-كفه دوبل از جنس چرم 

سایز دست

32

36

دستكش 

کار 

برزنتی

23B

كلیه كارگران و برقكاران و 

رانندگان

درصورت 

معیوب شدن
اسقاط

استفاده پرسنل حین جوشكاري بمنظور 

جلوگیري از آسیب رساندن به دست

تمامي گروه هاي اجراي در 

كار با شبكه هاي فشار 

- ضعیف و فشار متوسط 

پرسنل كارگاه جوشكاري

درصورت 

معیوب شدن
اسقاط

تمامي گروه هاي اجراي در كار با شبكه 

- هاي فشار ضعیف و فشار متوسط 

اپراتورهاي كارگاه جوشكاري

بمنظور  (مقاوم در برابر حرارت)داراي جنس مناسب

جلوگیري سوختگي پا

بازیافت

درصورت 

معیوب شدن


