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 ضمیمه

 افراد شاغل در یک دکل

 آفيس رئيس دستگاه -1

 پرسنل اين آفيس عبارتند از؛ رئيس دستگاه، سرحفار، راديومن و پيشخدمت.

  کارفرماواحد نظارتي  -2

 باشد من و راديومن مي ، کمک کمپاني(Company man) اين واحد شامل ناظر کارفرما

 (Floor Personnelسکو ) پرسنل -3

باشد. اين پرسنل به ترتيب رتبه عبارتند از؛ حفار، کمک حفار، دکلبان و  اصلي پروسه حفاري مي پرسنل سکو در واقع بدنه

  سکوبان.

نفر  3يا  2ين افراد که معموال  .باشند در سيستم حفاري، کمک صنعتگر، کارگران ساده مي (کول کمک صنعتگر )واش

  باشند مي

 (Mud Engineering Sectionشناسي ) بخش گل  -4

و  Shaker manشناس شب(، آزمايشگر، کارگران گل،  (، تکنسين گل )گلMud Engineerشناس ) شامل گل اين بخش

 باشند. کارگران موقت گل )روزمزد( مي

 (Electric Section) برق واحد  -5

 باشد. مي 2)برقکار ارشد يا متصدي تعميرات برق دستگاه( و برقکار  1اين واحد شامل برقکار 
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 (Mechanic Sectionبخش مکانيک )  -6

 باشند. هاي کمپ مي هاي دکل و موتورمن ، موتورمن2، مکانيک 1اين بخش شامل مکانيک 

 (Geology Section) شناس زمينبخش  -7

 (Mud Logging Unit) الگينگواحد ماد  -8

رن با هدف از نمودارگيري افزايش ضريب اطمينان و سرعت حفاري است. اين بخش در صنعت حفاري ايران جوان بوده و مقا

 وارد شرکت ملي نفت ايران شده است. Isoاخذ استانداردهاي جهاني

  نفر معمواًل يک مهندس 4نفر روزکار(. يکي از اين  2نفر شبکار و  2باشد ) روزه مي 14نفر در هر دوره  4پرسنل اين قسمت 

TDC (Total Drilling Control Engineer)  نيت مادالگينگ تحويل است که يک مادالگر بسيار باتجربه است. يو

TDC man باشد. مي 

 (Rig Physician) دکلپزشک  -9

 اردوگاهپرسنل   -11

باشد. پرسنل اردوگاه زير  اردوگاه محل استراحت اغلب پرسنل، شستشوي البسه، نگهداري مواد غذايي و تهيه و طبخ غذا مي

ايستي چند کيلومتر دورتر از لوکيشن باشد تا از سر و صدا، خطرات و نمايند. معموال اردوگاه ب نظر رئيس اردوگاه فعاليت مي

آشپز، کمک آشپز، يک شاطر، پيشخدمت سلف کارمندي و  2استرسهاي کاري دکل به دور باشد. پرسنل کمپ شامل 

 باشد. گاه ميپيشخدمت سلف کارگري، ظرفشور، اتاقدار کارمندي و اتاقدار کارگري، انباردار، اتاقدار سر چاه و رئيس اردو

 اردوگاهرئيس  -11-1

 رئيس اردوگاه سرپرستي پرسنل اردوگاه را بر عهده دارد.

 حراست -11
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 ساير پرسنل -12

 ساير و...(  و معارض وجود بودن، مرزي) امنيتي موقعيت لوکيشن، تا کمپ فاصله ،(خشکي يا دريايي) دکل نوع با متناسب

 :نمود اشاره زير موارد به نتوا مي جمله از. بود خواهد نياز مشاغل از تعدادي شرايط،

 ليتر هزار 44 نيازمند روزانه خشکي دکلهاي. بود خواهيم راننده نيازمند باشد آب تانکر شرب، آب تامين روش صورتيکه در -

 (لوکيشن ليتر هزار 22 و اردوگاه ليتر هزار 24) باشد مي بهداشتي و غذايي مصارف جهت شرب آب

 معارض وجود يا و حفاري محل بودن مرزي صورت در امنيت موضوع با شرکتهای يا نيروهای نظامی  -

 بالعکس و لوکيشن به اردوگاه از پرسنل جايي جابه جهت بوس ميني راننده -

 بالعکس و چاه به همجوار دکلهاي يا و شرکت انبارهاي از (Material) نياز مورد اجناس حمل جهت خاور راننده -

 دکل تجهيزات و وسايل بارگيري و تخليه جايي، ابهج جهت( دکل) عمليات کرن راننده -

 گلشناسي بخش بارگيري و تخليه جايي، جابه جهت گلشناسي کرن راننده -

 


