
 

 

 "6راهنمای شماره "

اظر و کارفرمایان ـمهندسین مجری، ن ویژه راهنمای عمومی
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 های ساختمانیدر حوزه ایمنی حین اجرای کارگاهکارفرمایان و  ناظر راهنمای عمومی مهندسین مجری،

 : 4734قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه  4ماده 
 د، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بهکه وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نمایاز تاریخی 

ای است. این شود، مستلزم داشتن صالحیت حرفههای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میآن دسته از امور فنی در بخش
پروانه اشتغال به کار های فنی و معماران تجربی از طریق و در مورد کاردان پروانه اشتغال به کار مهندسیصالحیت در مورد مهندسان از طریق 

ی و پروانه اشتغال شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندساحراز می پروانه مهارت فنیو در مورد کارگران ماهر از طریق  کاردانی یا تجربی
 گردد.تعیین می وزارت کار و امور اجتماعیو مرجع صدور پروانه مهارت فنی  وزارت مسکن و شهرسازیبه کار کاردانی و تجربی 

ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صالحیت حرفه
 شود.ه اجرایی این قانون معین مینامگان آنها، در آییندارند

  : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )    7-2-2 بند
ها برداری و نگهداری ساختماندر تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم

 اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است. 

 از یک هر پایان گزارش باید ناظران : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )   7-5-2 بند

 اعالم(  مورد حسب)  آن نمایندگی دفاتر یا و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را خود کار اصلی مراحل

  . نمایند

 نمایند برخورد تخلفی با اجرا حین در ناظران هرگاه. کار پایان – ث ،کاری نازک -ت ،کاری سفت – پ ، اسکلت اجرای -ب ، سازی پی – الف

 . نمایند اعالم(  مورد حسب)  آن نمایندگی دفاتر یا و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را مورد باید

    : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  41-7-4-42بند 
 : ایمنی عبارت است از

 گاه ساختمانی با عملیات ساختمانی ارتباط دارند. رالف : مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کا
 کنند. ب : مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی)شعاع موثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می

 رگاه ساختمانی.پ : حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کا

   : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  43-7-4-42بند 
از سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی)شعاع موثر( کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا  محیط زیست عبارت است

 همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی.کنند و زندگی می

        : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-4-4-42بند 
 : انجام شود سازندهقبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط 

آالت ساختمانی  ها و مجوزهای الزم به منظور اجرای عملیات ساختمانی، تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات، پارک ماشین کلیه پروانه الف :
ها و سایر فضاهای عمومی، استفاده از تسهیالت عمومی و همچنین کار در شب از مراجع ذیربط اخذ شود. مسدود و یا  روها، خیابان در پیاده
 مجاز خواهد بود. 2-1-1-21روها و معابر عمومی با رعایت بند  مودن پیادهمحدود ن

های ساختمانی  طرح تجهیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و همچنین در اجرای دستورالعمل اجرایی گودبرداری :  ب
های گود تهیه و به تأیید مرجع رسمی  حفاظت و پایداری دیوارهمصوب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، پالن و عمق گودبرداری و نحوه 

 ساختمان رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.
 .های اجرایی بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی برای اصالح به طور کتبی به صاحب کار و طراح اعالم شود  نقشه :  پ

های کارکنان کلیدی و مستندات مربوط به تایید صالحیت آنها  مان بندی کار، ساختار سازمانی اجرای کار، شرح وظایف و مسئولیتبرنامه ز :  ت
 کتباً به اطالع صاحب کار و مهندس ناظر برسد.

 بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی برقرار گردد. :  ث

 قطع یا جابجایی انشعاب آب، برق، گاز و سایر تاسیسات زیربنایی قبل از تخریب و گودبرداری. ج :
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                                            : ( 4734نظامات اداری، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )  4-4-2 بند

 .باشد می مجری عهده به محیطی زیست مسائل و کارگاه حفاظت و ایمنی اصول رعایت

          : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-5-4-42بند 

 را به عمل آورد. اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست سازنده موظف استساختمانی در هر کارگاه 

     : (4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-7-4-42بند 

شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان ، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با  سازنده )مجری(
های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر  نماید، اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه منعقد می کارصاحب عقد قراردادهای همسان که با 

ر مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کا
 باشد. اختمان میبه ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل س

  ( :      4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  41-7-4-42بند 

شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت  صاحب کار
نماید. در صورتی که صاحب کار دارای  ر و حفاظت محیط زیست مربوط به آن را برطبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار میایمنی، بهداشت کا

 شود. دار شود، سازنده نیز محسوب می پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات اجرایی را عهده

           ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –اختمان )مبحث دوازدهم مقررات ملی س 7-5-4-42بند 
دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانی  شخص ذیصالحهای ساختمانی موظفند از و کارفرمایان کارگاه سازنده

مراجع های مربوط را از های بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهیآموزشهای ساختمانی باید استفاده نمایند. بعالوه، شاغلین در کارگاه
 دریافت نموده باشند. ذیصالح

            ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-7-4-42بند 
به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و دارای پروانه اشتغال حسب مورد  شخص ذیصالح شخصی است که

ر شهرسازی یا دارای صالحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د
 اره راهنمایی و رانندگی باشد.آالت ساختمانی از اد رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین

      ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-7-4-42بند 
            مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد. مرجع ذیصالح

       ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-5-4-42بند 

برای تأمین ایمنی، سالمت و بهداشت کارگران، وسایل و تجهیزات الزم را براساس  های ساختمانی موظفند سازنده و سایر کارفرمایان کارگاه
هند. چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و نیز در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و مقررات این مبحث تهیه و در اختیار آنها قرار د

 باشند. های مربوط می رعایت مقررات مذکور نظارت نمایند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعمل

          ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  5-5-4-42بند 
، معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و متر ارتفاع از روی پی 21و یا  متر مربع 0333زیربنای بیش از های با  در کارگاه

های ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی در  با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداری باشد. بعالوه حفاظت محیط زیست الزامی می
 "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری"گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیری شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان 

 باشد. لی سازنده نمیهای اص الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت

          ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-5-4-42بند 
تا تأمین ایمنی و حفاظت الزم، از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید. در  سازنده موظف استدر صورت احتمال وقوع حادثه، 

وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت، سازنده موظف است پس از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر، مراتب را حسب مورد به صورت 
 مراجع ذیربط گزارش نماید.
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     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  2-4-4-42بند 
های حفاظتی از قبیل راهرو سرپوشیده موقت، حصار حفاظتی  ها و مشخصات فنی )از نظر ایستایی( وسایل و سازه کلیه نقشه سازنده موظف است

اندازها و وسایل و  ها و دست ها، حفاظ های پل ها، سپرها، پایه آالت ساختمانی و همچنین شمع موقت، توقفگاه و گذرگاه وسایل، تجهیزات و ماشین
به تأیید شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی )در حدود صالحیت  قبل از ساخت، نصب و بکارگیریقبیل را  تجهیزاتی از این

ها و مشخصات فنی راهرو سرپوشیده و حصار حفاظتی   مربوط( برساند و یک نسخه از آن را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد. نقشه
 قانون کار [ 18] ماده  .رسمی ساختمان نیز برسدموقت باید به تایید مرجع 

     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-4-2-42بند 
هایی که ممکن است از این مخاطرات بوجود آید، اقدام  نسبت به شناسایی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار و ارزیابی ریسک سازنده باید

 گیرانه مناسب در جهت حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت ریسک را بعمل آورد. نموده و اقدمات پیش

     ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –ختمان )مبحث دوازدهم مقررات ملی سا 2-4-2-42بند 

اه ساختمانی با رسانی موثر و مطلوب به منظور تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در داخل و اطراف کارگ به پیام سازنده موظف
 باشد. می "عالئم وتابلوها )مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان("حثمفاد مب کننده مطابق کننده و آگاه الزام تصویری هشداردهنده استفاده از عالئم

   ( :4732ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش  –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان   3-5-4-42بند 
رگاه مهندس ناظر در باشد. ه می 2-0-2-21مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات این مبحث در عملیات ساختمانی موضوع بند 

ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردی را خالف این مبحث مشاهده نماید، باید ضمن تذکر کتبی به سازنده، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان 
 اعالم نماید.

 : 13/11/4734های ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 3ماده 

اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال وقوع حادثه را دربرداشته باشد، باید فوراً  هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه
های الزم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت آن را به واحد کار و امور ها و دستورالعملمراتب را همراه با راهنمایی

پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعالم  اجتماعی محل و مرجع صدور
   خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

   ( :4732ی و حفاظت کار در حین اجرا، ویرایش ایمن –)مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-5-4-42بند 

شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت 
 نماید. در صورت بروز تخلف باید مراتب به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گزارش گردد.

                                                                    :4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :35ماده
( و فاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنیی که ازطریق شورای عالی حهایبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل

شود،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می
 برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

 باشند.مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میهای خانوادگی نیز مشمول تبصره : کارگاه

 (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :31ماده 

 گردد :و از اعضای ذیل تشکیل می باشدهای حفاظت فنی مینامهشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین
معاون وزارت  -4معاون وزارت صنایع سنگین. -0معاون وزارت صنایع. -1وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود. -2 

 -9رئیس سازمان حفاظت محیط زیست. -1معاون وزارت جهاد سازندگی. -8معاون وزارت معادن و فلزات. -6معاون وزارت نفت. -5کشاورزی.
مدیرکل بازرسی کار و  -21دو نفر از نمایندگان کارگران. -22دو نفر از مدیران صنایع. -23های فنی.تادان با تجربه دانشگاه در رشتهدو نفر از اس

 امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
های مربوط به نامهطرح آیین تواند برای: پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می 2تبصره 

 های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته

 .نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید: آیین 1تبصره 
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    (:4713حث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مب:33ماده
ساختمانی و طرحهای  اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های

اجتماعی لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهارنظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور موردنظر را از 
 هد بود.رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خوا  موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به

    (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :33ماده

 باشند.به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می مکلفپردازند اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می

    (:4713ارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چه:33ماده

های مصوب شورای عالی حفاظت نامهها مطابق آیینها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها، دستگاهبرداری از ماشینپیش از بهره کارفرمایان مکلفند
ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک زم را توسط آزمایشگاههای الفنی ضروری شناخته شده است آزمایش

 ها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن

    (:4713ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی :31ماده

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با 
د، به ساخت یا وارد کردن این های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایینمونه

 وسایل اقدام نمایند.

 (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :34ماده
س مصوبات شورای عالی بر اسا مکلفنداین قانون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران(  15کلیه واحدهای موضوع ماده  کارفرمایان و مسئوالن

حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و 
ور نیز ملزم به الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکچگونگی کاربرد وسایل فوق

 باشند.های مربوطه کارگاه میاستفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل

           (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :32ماده

های ن قانون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران( که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریای 15کلیه واحدهای موضوع ماده 
معاینه  ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها

 عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.های الزم را به و آزمایش
: چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرما و  2تبصره 

 لسعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.امسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق
: در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار  1تبصره 

 خواهد بود.

       (:4713اسالمی ایران مصوب آبان ماه )مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری :37ماده
ها، در به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری

ته حفاظت فنی و بهداشت هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیکارگاه
 کار تشکیل خواهد شد.

شود و از بین اعضاء دو نفر ای و امور فنی کارگاه تشکیل می: کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه 2تبصره 
د که ـردنـگن میـپزشکی باشند تعییهای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش شخص واجدالشرایطی که مورد تایید وزارتخانه

 باشد.شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میوظیفه
اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور : نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل 1تبصره 

 آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.
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        (:4713)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :34ماده
انون)قانون کار جمهوری اسالمی ایران( امکان وقوع حادثه این ق 15در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 

توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت بینی نمایند مییا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش
 شود ثبت گردد.فتری که به همین منظور نگهداری میفنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در د

الیل تبصره : چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با د
امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و 

 بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.       

(: 4713:)مبحث اول فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه 35ماده

)قانون کار این قانون  15کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی وبهداشت 
هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه ای رخ دهد، شخص  خواهد بود. جمهوری اسالمی ایران( 

 مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز 

موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در  )قانون کار جمهوری اسالمی ایران( این قانون 15کارفرما یا مسئوالن واحدهای موضوع ماده  : 2تبصره 
گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره کار و امور  دفتر ویژه ای که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می

 اجتماعی محل برسانند.

برای حفاظت فنی وبهداشت کار  )قانون کار جمهوری اسالمی ایران(  ناین قانو 15چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده  : 1تبصره 
مقررات  وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و

 صورت بروز اختالف، رای هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در

       (:4713:)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه 31ماده 
 :  شود به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می

نظارت براجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه  –الف 
 غال زنان و کارگران نوجوان کارگر، اشت

 .نظارت براجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به حفاظت فنی –ب 
آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث  –ج 

 وخطرات ناشی از کار قرار دارند.
های تورالعملبررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان ها و دس -د 

  .مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهای تکنولوژی
 رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری اینگونه موارد به منظور پیشگیری حوادث. – ه

نترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف : وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، ک 2تبصره 
 است اقدامات الزم را در این زمینه بعمل آورد.

 گیرد. : بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می 1تبصره 

  (:4713)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :33ماده
 15بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 

توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و  وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می المی ایران()قانون کار جمهوری اساین قانون
 درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.

  (:4713 )مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه:414ماده
 گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

   (:4713)مبحث دوم فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه :414ماده
دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه کارفرمایان و 

 ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارک الزم به آنان خودداری نمایند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
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    (:4713فصل چهارم)حفاظت فنی و بهداشت کار( از قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان ماه  )مبحث دوم:415ماده
هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس 

 مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطالع دهند. کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه  : 2تبصره 
از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل والک و مهر تمام یا ای از دادسرای عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا 

توسط  قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابالغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل
شناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کار

 موجود را تائید نموده باشند.

 (:2038اردیبهشت  21:)قانون مدنی مصوب 03ماده
 هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

 (:2038اردیبهشت  21مدنی مصوب :)قانون 01ماده
مالکیت زمین، مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا باال رود، و همچنین است نسبت به زیر زمین. بالجمله مالک حق هرگونه 

 تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون، استثناء کرده باشد.

 

 

های نامهو آیین 6931ات ملی ساختمان، ویرایش سال مقرر 61مهم از مبحث  فنی و اجرایی مرتبط با اصول بندهایمنتخب 

 حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنی

 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی 61-1-1

 4-5-21مفاد بخش : در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت  21-1-1-0
 الزامی است :

 درصد ارتفاع آن باشد.43کمتر از در دست تخریب از معابر عمومی الف : در صورتی که فاصله بنای 
 باشد. درصد ارتفاع آن15ب : در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 

گیرد، باید که در معابر عمومی برای استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت میهای حفاری : بر روی محل 21-1-1-5
متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی مناسب ایجاد شود. در 5/2یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم، با عرض حداقل 

مرجع رسمی ته باشد، باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض مناسب که به تایید صورتی که حفاری در محل تردد خودرو صورت گرف
 رسد، برای عبور خودروها ایجاد شود.می ساختمان

مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در  مرجع رسمی ساختمان:  21-2-0-5
 خود باشد.محدوده مورد عمل 

های موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از محدوده بنای در : بیرون زدگی هریک از اجزاء سازه 21-1-1-6
 و شرایط زیر : 0-1-1-21و  1-1-1-21و  2-1-1-21دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بندهای 

 متر باشد.5/4متر و از روی سطح سواره رو کمتر از 5/1کمتر از  نبایدوی سطح پیاده رو فاصله عمودی بیرون زدگی از ر الف :
  از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند. نبایدها ب : درها و پنجره

 جلوگیری از حریق، سوختگی و برق گرفتگی 61-1-4

 باشد :می: در خصوص مایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی  21-1-4-1
های داغ موتور جلوگیری آالت ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختی روی اگزوز و قسمتالف : قبل از سوختگیری باید موتور ماشین

 گردد.
ورت محدود در روی سطح زمین نگهداری شوند، مگر اینکه به ص نبایدباشد، درجه سانتیگراد می 8ها کمتر از زنی آنب : مایعاتی که نقطه شعله

 لیتر و داخل ظروف یا مخازن حفاظت شده نگهداری شوند. 21های کمتر از ظرف
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 : در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق موارد زیر الزامی است : 21-1-4-9
کار ـق بـاء حریـظور اطفهای خاموش کننده)متناسب با نوع حریق( و سایر وسایل قابل حمل که به منآب و ماسه و کپسولهای الف : سطل

های مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که همواره در معرض دید و دسترس باشند های ایمنی باید در قسمتروند، به همراه عالئم و نشانهمی
 نصب و آماده استفاده گردند.

ان مورد استفاده قرار گیرند، الزم است با نظارت نشانی باید به صورت بخشی از تاسیسات دائمی ساختمها و شیرهای آتشب : در مواقعی که لوله
متری از 1ها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع برداری شوند. همچنین باید همیشه فاصله این لولهمراجع ذیصالح نصب و آماده بهره

 اختمانی ریخته شود. ها و خیابان، نباید هیچگونه مصالح یا ضایعات سنشانی( یا فاصله بین آنشیرهای برداشت)شیر آتش

 جان پناه و نرده حفاظتی موقت 61-5-1

21-5-1-2 : 
که ارتفاع سقوط بیش از  2-0-1-21نرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای جلوگیری از سقوط افراد در موارد مندرج در بند 

 متر باشد نصب گردد.سانتی213

21-5-1-1 : 
متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله 23/2متر کمتر و از 9/3از  نبایدارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار 

 متر بیشتر باشد.15/3متر کمتر و از 85/3از  نبایدو سطوح شیبدار 

21-5-1-0  : 
بارهای وارده بر "های عمودی بوده و ساختمان و اجزای سازه آن با توجه به مفاد مبحث متر، دارای پایه1نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 

ریزی و دفتر تحقیقات و معیارهای فنی معاونت برنامه 209ها)نشریه بارگذاری پل"و آیین نامه  "ساختمان)مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(
های وارده در تمام جهات مقاومت نمایند. به د که بتوانند در مقابل نیروها و ضربهدارای چنان مقاومتی باشن "نظارت راهبردی ریاست جمهوری(

 داشته باشد.گیرد، عالوه نرده باید مقاومت الزم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرک قرار می

 پاخورهای حفاظتی 61-5-9

21-5-0-2 : 
جهت جلوگیری از  2-0-1-21متر که باید در طرف باز سکوهای کار و سایر موارد مندرج در بند میلی253به ارتفاع حفاظی است قرنیز مانند 

متر باشد. در صورت استفاده از میلی15لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 
 تیز و برنده باشد.های آن نباید ورق فوالدی لبه

 راهرو سرپوشیده موقت 61-5-4

21-5-4-2 : 
روها یا سایر معابر عمومی برای جلوگیری از خطرهای ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و ای است حفاظتی که به صورت موقت در پیادهسازه

 شود.تجهیزات ساختمانی ایجاد می

21-5-4-1 : 
روی موجود کمتر از آن باشد که متر باشد مگر آنکه عرض پیاده5/2کمتر از  نبایدمتر و عرض آن نیز 5/1متر از ک نبایدارتفاع راهروی سرپوشیده 

 در این صورت، هم عرض پیاده رو خواهد بود.

21-5-4-4 : 
توانایی تحمل  "ساختمان(بارهای وارده بر ساختمان)مبحث ششم مقررات ملی "های آن باید با توجه به مفاد مبحث سقف راهرو و سایر قسمت

 هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را داشته باشد.

21-5-4-5 : 
متر باشد. زاویه این حفاظ باید نسبت به سقف 2داری از چوب یا فوالد مقاوم به ارتفاع حداقل دارای دیواره شیب بایدهای بیرونی سقف راهرو لبه

 درجه به طرف خارج اختیار گردد. 45 حداکثرو  03 حداقل
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21-5-4-6 : 
متر بوده و به ترتیبی در کنار هم قرار گیرند که از ریزش میلی53های چوبی در سقف راهرو، باید ضخامت آنها حداقل در صورت استفاده از تخته

باشد. در ند توری سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع میمصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری به عمل آید. استفاده از مصالح غیرمقاوم مان
یری هر صورت باید تدابیری اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه ابزار، مواد و مصالح، آب و ضایعات از سقف و دیواره بیرونی راهروی سرپوشیده جلوگ

 به عمل آید.

 سرپوش حفاظتی 61-5-5

21-5-5-2 : 
شود. سرپوش حفاظتی در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب می ءآسیب ناشی از اثر سقوط اشیاپوششی است که برای جلوگیری از 

یزات باید چنان طراحی و ساخته شود که در مقابل نیروهای وارده مقاوم بوده و در اثر ریزش مصالح یا ابزار بر روی آن خطری متوجه افراد، تجه
 گردد.و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند ن

 پوشش موقت فضاهای باز 61-5-6

21-5-6-2 : 
های مختلف کارگاه ساختمانی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، باید تا زمان محصور شدن یا های باز در قسمتها و دهانهکلیه پرتگاه

های موقت به طور محکم و مناسب ها و پوششنردههای دائمی و اصلی، به وسیله ها و نردهها، پوششپوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظ
 حفاظت گردند.

 دارای شرایط زیر باشد : باید: پوشش حفاظتی موقت  21-5-6-1
 متر.میلی15های چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته45/3های باز با ابعاد کمتر از الف : در مورد دهانه
 متر.میلی53های چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته5/1متر تا 45/3های باز با ابعاد بیشتر از ب : در مورد دهانه

 های فوالدی، پوشش مذکور باید از مقاومت الزم برخوردار باشد.پ : در صورت استفاده از پوشش

 سقف موقت 61-5-7

21-5-8-2 : 
متر و پهنای میلی53های چوبی با ضخامت گیرند، باید از تختههای موقت که به صورت سکوهای کار مورد استفاده قرار میبرای سقف

 متر باشد.4/1ها نباید بیش از گاه تختهمتر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند، استفاده شود. به عالوه فاصله تکیهمیلی153

 تورهای ایمنی 61-5-8

امکان پذیر نباشد، باید برای جلوگیری از سقوط  متر5/0های حفاظتی در ارتفاع بیش از : در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده 21-5-1-2
 افراد، از تورهای ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود :

متر و 4/1اند نصب شود، به نحوی که تور ایمنی در فاصله حداقل الف : تورهای ایمنی باید در فاصله و شرایطی که سازندگان آنها مشخص نموده
 اصابت آنها به اجسام سخت وجود نداشته باشد.تر از ناحیه یا تراز کاری نصب گردد تا در صورت سقوط کارگران، امکان متر پایین6/4حداکثر 

و با استفاده از حمایل بند کامل بدن و طناب مهار  شخص ذیصالحآوری و برچیدن آنها باید توسط ، همچنین جمعب : برپایی و نصب تورهای
بازرسی و کنترل شود. استفاده از  شخص ذیصالحبرداری باید به طور مستمر توسط ز استفاده و در مدت بهرهصورت گیرد. این تورها قبل ا

 باشد.تورهای فرسوده و آسیب دیده به هیچ وجه مجاز نمی
 باشد.الزامی مینامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنی پ : در استفاده و برپایی و نصب تورهای ایمنی، رعایت آیین

 حصار حفاظتی موقت 61-5-3

21-5-9-1 : 
 متر باشد. 9/2ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 

21-5-9-0 : 
 های قائم باشد.متر دارای پایه1حصار حفاظتی موقت باید در فواصل حداکثر 



 

00 
 

 ساختمانیآالت وسایل، تجهیزات و ماشین 61-6

 کلیات 61-6-6

21-6-2-2 : 
 آالت ساختمانی موضوع این فصل عبارتند از مواردی نظیر : وسایل، تجهیزات و ماشین

 ، پمپ بتن ثابت و متحرک، لیفتراک و آسانسور موقت.انواع جرثقیلها و وسایل موتوری باالبر از قبیل الف : دستگاه

21-6-2-0 : 
متر از تقاطع قرار گیرند، 25آالت ساختمانی در معابر عمومی، این وسایل نباید در فاصله کمتر از وسایل، تجهیزات و ماشیندر صورت اخذ مجوز استقرار 

 نشانی و سایر واحدهای خدماتی شوند.همچنین نباید مانع از دیده شدن عالیم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتش

برداری قرار و کنترل گردیده و سپس مورد بهرهبازدید  اشخاص ذیصالحآالت ساختمانی باید در موارد زیر توسط : وسایل، تجهیزات و ماشین 21-6-2-4
 گیرند :

 الف : قبل از استفاده برای اولین بار.
 ب : پس از هرگونه جابجایی، نصب یا تغییرات و تعمیرات اساسی.

 طبق دستورالعمل سازنده دستگاه.پ : در فواصل زمانی معین و مناسب، 

21-6-2-5 : 
های الزم در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات آالت و تجهیزات ساختمانی باید آموزشکلیه رانندگان یا متصدیان ماشین

 مه ویژه از مراجع ذیربط باشند.نامربوط فراگرفته و دارای پروانه مهارت فنی و یا گواهی

21-6-2-9 : 
های مولد برق، تهیه هوای فشرده و از این قبیل، مجهز به محافظ برای تامین سالمتی افراد و جلوگیری از آلودگی محیط زیست باید دستگاه

 تعدیل صدا و دود تا حدود مواجهه مجاز مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

21-6-2-23 : 
 صورت گیرد. 1-4-1-21آالت و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشارقوی باید با رعایت مفاد بند به کار گرفتن ماشین

21-6-2-20 : 
یا اشتغال وسایل و تجهیزات مکانیکی نباید در نقاطی پارک، نصب و مورد استفاده قرار گیرند که لغزش دستگاه، ریزش دیوار محل گودبرداری و 

 و انفجار گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود داشته باشد.

های زیر نامههای مرتبط از جمله آییننامهآالت ساختمانی، باید ضوابط مندرج در آیین: در بکارگیری وسایل، تجهیزات و ماشین 21-6-2-29
 مصوب شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :

 «حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو» نامهالف : آیین
 «ایمنی سیستم، با اتصال به زمین)ارتینگ(»نامه ب : آیین
 «حفاظتی صنایع چوب»نامه پ : آیین
 «های سنگ زنیحفاظتی ماشین»نامه ت : آیین
 «ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم»نامه ث : آیین
 «هاکارگاهحفاظتی تاسیسات الکتریکی در »نامه ج : آیین
 «هاحفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه»نامه چ : آیین
 «لیفتراک هایایمنی ماشین»نامه ح : آیین
 «هاهای مخلوط کن و همزن در کارگاهایمنی دستگاه»نامه خ : آیین
 «های افزارایمنی ماشین»نامه د : آیین
 «آالت عمرانیماشینایمنی کار با »نامه ذ : آیین
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 ها و وسایل موتوری باالبردستگاه 61-6-1

21-6-1-2  : 
، جرثقیل ثابت و متحرکقبیل ها و وسایل باالبر موتوری باالبر عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابت و متحرک موتوری از دستگاه

آسانسورهای موقت حمل بار و نفر که برای باال بردن، پایین آوردن، جابجایی و نصب قطعات و مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی و افراد 
 گیرند.مورد استفاده قرار می

21-6-1-0 : 
های بلند کننده، ها، زنجیرها، قالباتصاالت، کابلها و وسایل باالبر و اجزاء آنها از قبیل قطعات اصلی، های تشکیل دهنده دستگاهکلیه قسمت
آنها، توسط  های سازندگانتوصیهها و ها باید با رعایت اصول ایمنی، قواعد فنی، دستورالعملها و کابینها، ریلگاهها، تکیهها، پیمهارها، پایه

 نصب و آماده به کار شوند. اشخاص ذیصالح

21-6-1-0 : 
دارای ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت و زاویه کار مطمئن و مشخصی است که باید این مشخصات بر روی تابلویی درج و در هر وسیله باالبر 

شود و سرعت کار باالبر، به هیچ وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن محل مناسبی بر روی دستگاه نصب شود. باری که حمل می
 باشد.از آسانسورهای موقت حمل بار و نفر بدون حضور متصدی مربوط ممنوع می بیشتر باشد. بعالوه استفاده

21-6-1-6 : 
توان به ها و وسایل باالبر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد. همچنین حداکثر باری را که میقالب دستگاه

 ک شده باشد.وسیله آن بلند نمود، به طور واضح بر روی آن ح

21-6-1-8 : 
ها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار، باید بر روی پالک فلزی درج و در محل مناسبی بر روی بدنه میزان حداکثر بار مجاز زنجیرها، کابل

 دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

21-6-1-1 : 
به طور مطمئن در محل  1-1-6-21ها( و آسانسورهای موقت باید با رعایت بند برجی)تاورکرینهای های باالبر ثابت از قبیل جرثقیلدستگاه

ها، استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و همچنین پی آن، قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ مهار گردند. در مورد تاورکرینخود 
ها باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروی باد و ین نحوه مهار این دستگاهمورد بررسی قرار گیرد. همچن شخص ذیصالحباید توسط 

 طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشد.

 ای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند :ها و وسایل باالبر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهای دورههای مختلف دستگاه: قسمت 21-6-1-9
د ها، زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که برای بستن و بلند کردن بار مورها، کابلها، اتصاالت، چنگکها، حلقهدید روزانه قالبالف : باز

 توسط متصدی و مسئول دستگاه.دیگر، وایرادهای ظاهری نوع عیب خوردگی و هر گیرند، از نظرفرسودگی،خوردگی،شکستگی،ترکاستفاده قرار می
 .توسط شخص ذیصالحای یک بار، های دستگاه، هفتهقسمتفنی کلیه  ب : بازدید

ماه یک بار و همچنین قبل از  6و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر  توسط شخص ذیصالحهای دستگاه معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمتپ : 
 استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

21-6-1-23 : 
ای ثبت و توسط شخص ذیصالح شود، باید در دفتر ویژهکلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روی دستگاه باالبر انجام می

باالبر پ، باید حسب مورد نزد مالک و کارفرمای دستگاه  9-1-6-21های گواهی اجازه کار موضوع بند امضاء گردد. این دفتر همراه با برگ
 نگهداری و در هنگام لزوم ارائه گردد.

 ها و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشند :: رانندگان یا متصدیان دستگاه 21-6-1-22
 الف : از لحاظ جسمی و روانی در سالمت کامل بوده و دارای برگ گواهی بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 باشند.
 باشند. دارای برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنیب : دوره آموزشی الزم را طی نموده و 

پ : در مورد جرثقیل متحرک)نصب شده بر روی کامیون(، عالوه بر شرایط فوق، داشتن گواهینامه ویژه رانندگی مربوط، طبق ضوابط و مقررات 
 راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است.
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21-6-1-21 : 
هرگاه دستگاه باالبر عالوه بر متصدی یا راننده، باید دارای یک نفر کمک متصدی یا عالمت دهنده نیز باشد. این شخص باید در مورد نحوه 

 ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع عالئم مشخصه و یکنواخت، آموزش الزم را دیده باشد.عالمت دادن با دست

21-6-1-20 : 
های باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و کار، خطری از طریق نشست مسیر حرکت دستگاهمحل استقرار و 

های گاز یا تاسیسات و بناهای موجود، و یا سقوط در محل حفاری شده و از این های برق، لولهها و باالبرها، کابلزمین، برخورد با سایر جرثقیل
 باشد.اید. همچنین رعایت حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و نظایر آن نیز الزامی میقبیل، پیش نی

21-6-1-24 : 
های باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام هیچ باری به وسیله دستگاه نبایداز روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی 

این معابر و فضاها با استفاده از وسایل  2-1-1-21و با رعایت مفاد بند  مرجع رسمی ساختمانبا کسب مجوز از  این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید
زن های چشمکهای مخصوص یا چراغها، پرچممحصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالئم هشدار دهنده موثر از قبیل تابلومناسب 

تایید گردد، باید این موضوع کتباً به  مرجع رسمی ساختمانبه کار برده شود. در صورتی که ضرورت عبور بار از روی امالک مجاور کارگاه توسط 
 اطالع مالکین و ساکنین مربوط برسد و تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید.

21-2-0-5 : 
دور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد مرجعی است که طبق قانون، مسئول ص مرجع رسمی ساختمان

 عمل خود باشد.

 : 13/11/4734های ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 75ماده 
چنانچه انجام این کار های باالبر عبور داده شود و از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله دستگاه

ه موثر اجتناب ناپذیر باشد، باید این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالیم هشدار دهند
 زن به کار برده شود.های چشمکهای مخصوص یا چراغاز قبیل تابلوها، پرچم

 : 27/13/4745ها مصوب ل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین نامه حفاظتی وسایل حم 23ماده 
 های متحرک قرار گیرند.نباید باالی مسیر ماشین هنگامی که باالبرها در حال تعمیر و یا دارای بار باشند

21-6-1-21 : 
و نیز در چنین مواقعی باید بازوی جرثقیل برجی)تاورکرین( ها و وسایل باالبر خودداری نمود کارکردن با دستگاهدر هنگام باد وطوفان شدید بایداز

 ها باید در هوای مناسب و با رعایت ایمنی کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود.در حالت آزاد قرار گیرد. افزایش ارتفاع این جرثقیل

 ساختمانیوسایل موتوری نقل و انتقال، خاکبرداری و جابجایی مصالح  61-6-9

21-6-0-8  : 
 اده شود.در موقع)پارک( وسایل موتوری گودبرداری و خاکبرداری از قبیل بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی و نظایر آن باید تیغه آنها روی زمین قرار د

 داربست 61-7-1

21-8-1-1 : 
های عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و راهها، اتصاالت، گاههای داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت

طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شود که داربست عالوه بر  توسط شخص یا اشخاص ذیصالحمرغوب از جنس چوب، فوالد و امثال آن 
 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.4ایستایی و پایداری الزم، ظرفیت پذیزش 

21-8-1-4 : 
گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار میتخته

متر ضخامت باشند و طوری در کنار میلی53متر عرض و میلی153ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای لغزنده باشد. کلیه تخته
دیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح از بین آنها به پایین سقوط ننماید. همچنین حداقل عرض یک

ها حداکثر های تختهگاهتعیین و فاصله تکیه های ساختمانی مصوب شورای عالی حفاظت فنینامه حفاظتی کارگاهآیینجایگاه باید با توجه به 
 متر باشد.0/1متر و برای کارهای سبک 1/2کارهای سنگین برای 
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21-8-1-5 : 
های ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترک و عیب باشد. همچنین لولهها، چفتها، پایهها، بستاجزای فلزی داربست شامل لوله

 داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.

مورد بازدید، کنترل و تایید قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان  توسط شخص ذیصالحدر موارد زیر : داربست باید  21-8-1-8
 حاصل شود :

 الف : قبل از شروع به استفاده از آن.
 ای یک بار در حین استفاده.ب : حداقل هفته

 پ : پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.
 پس از وقوع باد، طوفان، زلزله، و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد. ت :

21-8-1-1 : 
نصب گردد. همچنین برای  1-5-21برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد بخش 

نصب  0-5-21های باز آن پاخورهای مناسب طبق شرایط مندرج در بخش کار از روی کف جایگاه، باید در لبه پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار
 شود.

21-8-1-21 : 
 صورت پذیرد. 1-4-1-21هنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق نیاز به نصب داربست باشد، این کار باید با رعایت مفاد بند 

 نردبان 61-7-9

21-8-0-2 : 
 الف : نوع، جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد.

 های آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند، نباید استفاده شود.ها یا پایههایی که پلهب : از نردبان
 باشد.دست ممنوع میپ : هنگام استفاده از نردبان، حمل بار با 

های نردبان ها و پایهگاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد. همچنین پلهها و تکیهت : پایه
 نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.

 ی آنها پیشگیری به عمل آید.های نردبان فلزی باید آجدار باشد تا از لغزش پا بر روث : پله
 ج : نردبان را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است قرار داد، مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد.

 پله باشد. گیرد، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقدمتر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می2چ : طول نردبان باید 
 از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.ح : 

21-8-0-1 : 
متر، یک 9متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد. بعالوه در این نوع نردبان باید حداکثر در هر 0نردبان ثابت با طول بیش از 

بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. همچنین نردبان و پاگرد آن باید به وسیله نرده  تعبیه شود و هر قطعه از نردبان کهپاگرد 
 محافظت شود. 1-5-21مطابق مفاد بخش 

21-8-0-0 : 
یکدیگر مجاز نیست. به عالوه های آن یا اتصال دو نردبان کوتاه به افزودن ارتفاع نردبان با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه

 متر مورد استفاده قرار گیرد.23نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از 

21-8-0-4 : 
متر 0 نردبان دوطرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل آید.ضمناً در حالت باز نباید ارتفاع آن از

 بیشتر باشد.

21-8-0-1 : 
 الزامی است. نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورای عالی حفاظت فنیآیینهای ساختمانی، رعایت در استفاده از نردبان در کارگاه
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 راه پله موقت 61-7-4

و رعایت  "الزامات عمومی ساختمان)مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان("های موقت باید با رعایت ضوابط و مقرات مبحث : پله 21-8-4-1
 موارد زیر نصب شود :

متر میلی243متر، ارتفاع آنها حداقل میلی113متر، پهنای کف آنها حداقل 2های موقت باید دارای ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل پلهالف : 
 متر باشد.میلی113و حداکثر 

و ضریب ب : از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوری ساخته شود که ضمن جلوگیری از لغزش و سقوط افراد، دارای استحکام و مقاومت کافی بوده 
 نسبت به حداکثر بارهای وارده باشد. 5/1ایمنی بارگذاری آن حداقل 

 دار و گذرگاهراه شیب 61-7-5

درصد( بوده و برای عبور و مرور 13درجه)شیب 5/22راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر دار در کاگاه ساختمانی :راه شیب 21-8-5-2
 گیرد.افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می

21-8-5-4 : 
 متر عرض باشد.6/3ل شوند، باید دارای حداقهایی که فقط برای عبور افراد ایجاد میدار و گذرگاههای شیبراه

21-8-5-5 : 
متر 2گیرند، باید دارای حداقل دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار میراه شیب

متر 5/0دار نباید بیش از ح شیبدرجه( و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردها متوالی سط23درصد شیب)زاویه حدود 21عرض و حداکثر 
 باشد.

21-8-5-6 : 
متر باشد، به عالوه در 5/0شوند، نباید کمتر از دار و معابری که برای حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده میعرض راه شیب

 طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.

21-8-5-8 : 
 های آن نیز به نحو مقتضی پایدار گردد.متر بوده و جداره4شود باید حداقل ها ایجاد میگودبرداریدار که در عرض راه شیب

 تخریب 61-8

 کلیات 61-8-6

21-1-2-2 : 
نامیده هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان به منظور حذف، نوسازی، تعمیر، مرمت و بازسازی تمام یا قسمتی از بنا باشد، تخریب 

 شود.می
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 ندس ناظرـهـبا کسب نظر از ماخذ و  مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده: قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز الزم از  21-1-2-2
 های زیر انجام گیرد :ریزی و اقدامبرنامه

سازی، محدود و نگهداری صورت لزوم سالم های مشابه قطع یا درالف : با اطالع و همکاری موسسات ذیربط، جریان آب، برق، گاز و سرویس
 نشانی محفوظ بماند.های دسترسی به آنها و شیر آتششود، به طوری که راه

های مجاور رسانده شود. های فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، به اطالع ساکنین ساختمانب : زمان و مدت قطع سرویس
مرجع ی مجاز است که عدم تخریب فوری بنا، ایمنی را به خطر اندازد. لزوم این امر باید قبالً به تایید عدم رعایت محدودیت فوق، فقط هنگام

 رسیده باشد. رسمی ساختمان
روها و معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شود و در صورت نیاز به محدود یا مسدود پ : اقدامات الزم، برای محافظت از پیاده

 ، اقدام الزم به عمل آید.1-1-1-21و  2-1-1-21و  2-2-1-21ها با کسب اجازه از مراجع ذیربط با رعایت مفاد بندهای نمودن آن
 تهیه شود. 6-21ت : وسایل و تجهیزات الزم، متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب با رعایت مفاد فصل 

 تدابیر الزم در جهت پایداری ابنیه مجاور اتخاذ گردد.و بررسی توسط شخص ذیصالحجوار،های همبنا در پایداری سازهث : اثرات ناشی از تخریب 
مدیریت "آوری، حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز برای انباشتن آنها با توجه به قانون ریزی برای جمعج : برنامه
 انجام شود. "پسماندها

های صنعتی و دیگر اماکنی که تاسیسات ویژه ها، دودکشها، بیمارستانهای مخابراتی، کارخانهدکلهای خاص نظیر چ : در تخریب ساختمان
های مربوط باید توسط افراد ذیصالح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات الزم برای تخریب و مقابله با خطرهای ناشی از دارند، قسمت

 آن فراهم شود.
مورد تخریب دارای برقگیر باشد، ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در نزدیکترین ح : در صورتی که ساختمان 

 فاصله نصب و آماده به کار گردد.
 های ساختمان مورد تخریب باید از محل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.خ : کلیه شیشه

ها و مراحل مختلف ها، روشبر کار آنان نظارت و دستورالعمل اشخاص ذیصالحبکار گرفته شده و  باتجربهکارگران د : در عملیات تخریب باید 
 اشخاص ذیصالحآالت و تجهیزات مربوط نیز باید از اجرای کار را به آنان آموزش دهند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متصدیان ماشین

 باشند.

21-1-2-0 : 
شوند، باید در ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده میها، راهروها، نردبانارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثنای پلکان هایراهکلیه 

 ای جایگزین شود تخریب گردد.تمام مدت تخریب مسدود گردند. به عالوه نباید هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه دیگر تایید شده

21-1-2-4 : 
اند، برای جلوگیری از ریزش سوزی، زلزله، انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین رفتههایی که بر اثر فرسودگی، سیل، آتشریب ساختماندر تخ

 مهار و شمع بندی شوند. شخص ذیصالحو خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر 

21-1-2-5 : 
ها و تاسیسات همجوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و ابزار کار به داخل یا روی ریب از ساختماندر صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخ

 بناها و تاسیسات مجاور وجود داشته باشد، باید اقدامات الزم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمل آید.

21-1-2-9 : 
نباید در شرایط ناپایداری که در برابر فشار باد یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند، رها گردند.  های در دست تخریبدر پایان هر نوبت کار، قسمت

ها، سپرها، ها، شمعهای باقیمانده از عملیات تخریب و همچنین چوب بستهمچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت
 باشند.زم را دارا میها و سایر وسایل حفاظتی، پایداری و ایمنی الحائل

21-1-2-23 : 
رو و دیگر معابر و فضاهای عمومی بدون کسب مجوز از مرجع رسمی انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده

شته باشد، باید هر روز ساختمان ممنوع است. در صورتی که در محل مورد تخریب زمین و فضای کافی برای انباشتن مصالح و ضایعات وجود ندا
 مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند.
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21-1-2-22 : 
برای حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در هنگام عملیات تخریب، باید با 

نده شدن گرد و غبار جلوگیری شود. بعالوه تخریب در شب به جز در مواقع های مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکروش
 .باشدنمیرسد، مجاز می مرجع رسمی ساختماناضطراری که به تایید 

 تخریب کف و سقف  61-8-1

21-1-1-4 : 
های چوبی به ها، تختهتیرها یا تیرچههنگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پس از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فوالدی، روی 

متر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران مربوط بتوانند روی آنها به طور مطمئن میلی53متر و ضخامت میلی153عرض 
 مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.

21-1-1-6 : 
 الزامی است. ای ساختمانیهنامه حفاظتی کارگاهآییندر تخریب کف و سقف رعایت 

 تخریب دیوارها 61-8-9

21-1-0-2 : 
 ای برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهای مربوط به آن قبالً تخریب و برداشته شده باشد.ها نباید در طبقهگاههیچ یک از تکیه

21-1-0-1 : 
ندی جانبی آزاد بماند. مگر اینکه اساساً برای ارتفاع بنباید بدون مهاربرابر ضخامت آن باشد،  11تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از 

 بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

21-1-0-0 : 
 هایی که در کف قرار دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند.متری از آنها کلیه سوراخ0قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله 

21-1-0-4 : 
 های نگهبان انجام شود.اند، باید پس از اجرای سازهدیوارهایی که برای نگهداری خاک زمین یا ساختمان مجاور ساخته شدهتخریب 

 های مشابههای بلند صنعتی و سازهتخریب دودکش 61-8-6

21-1-6-1 : 
سازه از باال به پایین، سکوی به تناسب تخریب  های مذکور به طریق دستی تخریب گردند، باید از داربست استفاده شده ودر صورتی که سازه

تر از نقطه باالیی سازه بوده و این اختالف ارتفاع حداقل ست نیز به تدریج پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایینبدار
 متر باشد.5/2متر و حداکثر 5/3

 مصالح و ضایعات 61-8-7

21-1-8-4 : 
تر باشد. ـیشـبوط ـه مربـضایعات ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربری مجاز کف طبقمصالح و 

 د شدن فشارهای افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیری شود.ربه عالوه باید از وا

 عملیات خاکی 61-3

 کلیات 61-3-6
21-9-2-1 : 

 شود.تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور گودبرداری اطالق میبه هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین

21-9-2-0 : 
های مجاور آن به صورت ها با توجه به عمق گود، نوع خاک، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و حساسیت ساختمانسطح خطر گودبرداری

سازی)مبحث هفتم پی و پی"گردد. ارزیابی سطح خطر گودبرداری بر اساس ضوابط و مقررات مبحث گودبرداری با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد تعیین می
 شود.انجام می "مقررات ملی ساختمان(
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 انجام شود : باید اقدامات زیر توسط سازنده: قبل از شروع عملیات خاکی  21-9-2-4
از لحاظ استحکام و جنس خاک و همچنین پایداری ابنیه مجاور به دقت مورد بررسی  توسط شخص و یا اشخاص ذیصالحین مورد نظر الف : زم

تایید مرجع رسمی های گود و برنامه گودبرداری باید توسط این اشخاص تهیه و به قرار گیرد. به عالوه نقشه گودبرداری و پایدارسازی جداره
 برسد. ساختمان

در اختیار مهندس ناظر قرار  مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمانروش، برنامه اجرایی گودبرداری و همچنین زمان شروع آن به همراه  ب :
 گیرد.

های برق و تلفن که کشی آب و گاز، کابلها و قنوات قدیمی، لولههای فاضالب، چشمهها، کانالپ : موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل چاه
برداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، مورد بررسی و شناسایی کن است در حین عملیات گودبرداری و خاکمم

 سازی آنها اقدام گردد.، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و همچنین ایمنهای ذیربطسازمانقرار گرفته و با همکاری 
پذیر نباشد، باید با همکاری امکان "پ"-4-2-9-21که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در مفاد بند ت : در صورتی 

 نسبت به حفاظت آنها اقدام شود. های مربوط و به طرق مقتضیسازمان

کوبی و میل مهار ورود به محدوده مالکیت امالک مجاور و همچنین های گودبرداری از قبیل میخهای پایدارسازی دیوارهچ : در استفاده از روش
 باشد مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان.ممنوع میمعابر عمومی 

 ها(کنی ساختمانگودبرداری)حفر طبقات زیرزمین و پی 61-3-1
21-9-1-1 :  

-و دستورالعمل "سازی)مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی"گود مفاد مبحث های سازنده موظف است در عملیات گودبرداری و پایدارسازی جداره

 های ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازی را رعایت نماید.های اجرایی گودبرداری

مورد بررسی و بازدید قرار  ذیصالح دقیقاً توسط شخصهای مجاور، های محل گودبرداری، همچنین دیوارها و ساختمان: در موارد زیر باید دیواره 21-9-1-4
های غیرمجاز به وجود آمده است، مهارها و وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع و سپر نصب و یا گرفته و در نقاطی که خطر ریزش، لغزش یا تغییر شکل

 مهارهای موجود تقویت گردند :
 ای یکبار، حداقل هفتهالف : قبل از پایدارسازی کامل، به صورت روزانه و بعد از پایدارسازی

 ب : بعد از وقوع بارندگی، طوفان، سیل، زلزله و یخبندان
 پ : بعد از هرگونه عملیات انفجاری

 ت : بعد از ریزش ناگهانی
 ث : بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها

21-9-1-5 :  
افراد آالت، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد مصالح ساختمانی و ماشینبرای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد، حیوانات، 

به نحو مناسب  1-5-21خاکبرداری با رعایت مفاد بخش و رداریوخاکبرداری، باید اطراف محل گودب آالت حفاریو وسایل نقلیه با کارگران،وسایل و ماشین
باید این حصار با رعایت مفاد بخش ک برداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، محصور و محافظت شود. در صورتی که گودبرداری و خا

در شب و روز و از فاصله دور قابل رویت باشند مجهز گردد. هشدار دهنده که و با عالئم متر از لبه گود احداث5/2و در فاصله حداقل 9-5-21و  1-5-21های   

21-9-1-8 : 
روها و معابر عمومی به نحوی متر از لبه گود ریخته شوند. همچنین این مواد نباید در پیاده2ی نباید به فاصله کمتر از مواد حاصل از گودبردار

 انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردند.

 21-9-1-1 : 
های حاصل از گودبرداری و یا مصالح مکانیکی، لودر، کامیون یا انباشتن خاک لسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیآالت و ومحل استقرار ماشین

 .ساختمانی در مجاورت گود، باید توسط شخص ذیصالح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین گردد، این فاصله باید دقیقاً از لبه گود رعایت شود

21-9-1-9 : 
 ید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.باشد، نبامتر می2در گودهایی که عمق آنها بیش از 

21-9-1-23 : 
 متر باشد.4دار)رمپ( احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از های شیبها، عرض معابر و راهدر گودبرداری
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 ها و مجاری آب و فاضالبحفاری چاه 61-3-9

21-9-0-1 : 
ها و مجاری آب و فاضالب، باید هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد آلوده کننده دیگر که برای چاه حفاری تمنظور ایجاد تهویه کافی در عملیابه 

سالمتی افراد مضر است، به طرق مقتضی از محل کار خارج شود و به وسیله پمپ هوادهی نسبت به تهویه هوای چاه اقدام گردد. در صورت 
 اسب مجهز شوند تا همواره هوای سالم به آنها برسد.های تنفسی منلزوم باید کارگران به ماسک و دستگاه

21-9-0-0 : 
اظت ها و مجاری آب و فاضالب مرتبط است، باید متناسب با نوع کار به وسایل و تجهیزات حفکلیه افرادی که فعالیت آنها با عملیات حفاری چاه

 مجهز شوند. 4-21 لهای فصفردی، مطابق با ویژگی

 ز ورود به چاه برای عملیات چاه کنی باید نسبت به موارد زیر اقدام نماید :: مقنی قبل ا 21-9-0-4
الف : هوادهی و تهویه مناسب چاه و اطمینان از عدم وجود گازهای سمی و مضر. همچنین اطمینان از عدم امکان سرازیر شدن آب و سیالب به 

 داخل چاه.
کم نمودن انتهای آزاد طناب به نقطه ثابتی در باالی چاه و حاضر بودن همکار وی بند کامل بدن به خود و محب : بستن طناب نجات و حمایل

 بر سر چاه.

21-9-0-6 : 
 لحاظ گردد. «های دستیحفاظتی چاه»نامه و مقررات آیینها و مجاری آب و فاضالب باید ضوابط مندرج در در حفاری چاه

 
 
 
 

 عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت ساختمان 61-61

 های فوالدیاجرای سازه 61-61-1

21-23-1-2 : 
های فوالدی)مبحث دهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان"های فوالدی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث ساخت، برپایی و نصب سازه

-اجرای صنعتی ساختمان"مبحث های فوالدی به صورت صنعتی باید ضوابط و مقررات انجام شود. به عالوه در برپایی و نصب سازه "ساختمان(

 رعایت شود. "ها)مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان(

21-23-1-1 : 
های داقلها و رها کردن آنها، حها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارندهدر موقع نصب و برپایی اجزای فوالدی سازه از قبیل ستون

ها انجام گرفته باشد. همچنین قبل از نصب هر عضو سازه بر روی سازه ها و مهرههای نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچتعیین شده در نقشه
 دیگر، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

21-23-1-0 : 
ها مهار شوند. ها به وسیله تیرهای واسط با سایر ستونهای نصب شده، باید این ستونتونها، برای جلوگیری از سقوط سدر موقع نصب ستون
ها به وسیله تیرهای واسط امکان پذیر نباشد، باید با نظر شخص ذیصالح موقتاً با مهارهای جانبی پایدار گردند. در هر حال چنانچه اتصال ستون

 های مجاور و تامین پایداری آن رها شود.هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون 

21-23-1-4 : 
های مخصوص محکم و مناسب با ضرایب اطمینان مندرج در های فوالدی و طناببرای باال بردن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی باید از کابل

استفاده شود. همچنین برای جلوگیری  حفاظت فنی مصوب شورای عالی "هانامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین"
یر از صدمه دیدن کابل فوالدی در اثر خمش بیش از حد، باید قطعات چوب و یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود. استفاده از زنج

 باشد.برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فوالدی مجاز نمی
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21-23-1-8 : 
انمودن و نصب اجزای فوالدی سازه باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کاله ایمنی، کفش ایمنی، حمایل بند در عملیات ساخت، برپ

مورد استفاده قرار گیرد. همچنین کارگرانی که سطح قطعات  4-21کامل بدن، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی با رعایت مفاد فصل 
 های تنفسی استفاده نمایند.کنند، باید از ماسکوش ماسه پاشی تمیز میفوالدی را با مواد شیمیایی و یا با ر

21-23-1-23 : 
هار ـهای فوالدی باید نقاط اتصال مناسبی برای قالب طناب نجات و مهای مناسبی از قطعات و اجزای تشکیل دهنده اسکلتدر قسمت

 بینی شود.های معلق پیشداربست

21-23-1-22 : 
بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند، تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ و متصل گردند. در غیر این صورت باید با که می قطعات فوالدی مرکب

ابتدا در محل کارخانه یا پای کار پیش نصب  "های فوالدی)مبحث دهم مقررات ملی ساختمان(مبحث طرح و اجرای ساختمان"توجه به مفاد 
 شوند.

21-23-1-21 : 
آالت از تریلر، کامیون و کامیونت باید از استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل صورت گیرد. باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله آهنتخلیه 

فاده تیرآهن و قطعات فوالدی به صورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر باالبرهای مکانیکی مناسب است
 شود.

 های بتنیاجرای سازه 61-61-9

21-23-0-1 : 
ریزی توسط شخص ذیصالح بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزای قالب اطمینان حاصل شود، تا در موقع قالب بتن باید قبل از بتن

 ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری به عمل آید.بتن

21-23-0-0 : 
مقررات  9های بتن آرمه)مبحث طرح و اجرای ساختمان"در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث 

های الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط، ها باید احتیاطاطمینان حاصل گردد. در باز کردن و نگهداری قالب "ملی ساختمان(
 ها به عمل آید.زش و یا واژگونی قالبلغ

21-23-0-4  : 
به کفش، کاله، عینک و دستکش حفاظتی مجهز  4-21کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، باید طبق مفاد فصل 

هز به حمایل عرض خطر سقوط قرار دارند، باید مجپردازند و در مباشند. همچنین کارگرانی که در ارتفاع، به بستن میلگرد، قالب یا ریختن بتن می
 ریزی موانعی نصب گردد.بند کامل بدن و طناب و طناب مهار بوده و برای جلوگیری از سقوط آنها و نیز افتادن ابزار و وسایل کار از محل بتن

21-23-0-5 : 
شاتکریت( یا چکشی کردن بتن فعالیت دارند، باید با رعایت مفاد فصل پاشی)کنند و یا در اندود، بتنکارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می

 به دستکش، عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب مجهز باشند. 21-4

21-23-0-8 : 
 ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیزکاری دستگاه از به کار افتادن اتفاقی آن پیشگیری به عمل آید.دستگاه بتن

 سایر مقررات مربوط 61-66

 کلیات 61-66-6

21-22-2-2 : 
 صورت گیرد. ها و مسئوالن ذیربطسازمانباید توسط ماموران  کنتورها، فقط جابجایی در کنتورهای برق،گاز،آب و اتصاالت قبل از و هرگونه تغییرات
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 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 61-66-1

21-22-1-2 : 
تاسیسات گرمایی، تعویض "کلیه عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث 

 صورت گیرد. اشخاص ذیصالحتوسط  "هوا و تهویه مطبوع)مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان(

21-22-1-1 : 
به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع نیاز به جوشکاری یا برشکاری حرارتی باشد، رعایت  در مواردی که برای عملیات اجرایی مربوط

 الزامی است. 8-4-1-21و  6-4-1-21مفاد بندهای 

21-22-1-0 : 
ها)مبحث نکشی گاز طبیعی ساختمالوله"کشی گاز و نصب تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث لوله

 انجام شود. شخص ذیصالحتوسط  "هفدهم مقررات ملی ساختمان(

21-22-1-4 : 
مصوب  «های آب گرمحفاظتی مولد بخار و دیگ»نامه آیینهای آب گرم باید ضوابط مندرج در اندازی مولدهای بخار و دیگدر نصب و راه

 شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.

 یسات و تجهیزات برقیکشی و نصب تاسسیم 61-66-9

21-22-0-2 : 
طرح و اجرای تاسیسات برقی)مبحث "کشی، نصب کلیدها، پریزها، تابلوها و وسایل و تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث سیم

فنی توسط اشخاص ذیصالح  ها مصوب شورای عالی حفاظتنامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهو آیین "سیزدهم مقررات ملی ساختمان(
 انجام شود.

 های موقتکشی برای استفادهسیم 61-66-4

21-22-4-2 : 
ها طوری نصب شوند متر از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم5/1کشی برای استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ب : سیم

 های احتمالی محفوظ بمانند. که از آسیب

 دار و شکنندههای شیبها، سقفکار بر روی بام ساختمان 61-66-6

21-22-6-0 : 
دار نورگیر، باید از صفحات چوبی با عرض حداقل پذیر و یا شکننده از قبیل صفحات موجهای پوشیده از صفحات شکلهنگام کار بر روی سقف

 ردند تا از لغزش آنها در زیر پای کارگر جلوگیری به عمل آید.متر استفاده شود. این صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گمیلی153

 حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح 61-66-8

21-22-1-2 : 
 ها و نظایر آن جلوگیری به عمل آید.ها، پرتگاهها، گودالهای گودبرداری، دهانه چاهاز انبار کردن و انباشتن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه

21-22-1-6 : 
ردیف روی هم چیده شوند، برداشتن آنها نیز باید به 23، نباید بیش از 5-1-22-21های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن با توجه به مفاد بند کیسه

وانع مناسب محصور متر انباشته شود، و اطراف آن نیز باید با م1های افقی انجام شود. به عالوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از صورت ردیف
 گردد.

های زیر، مصوب نامه: در انبار کردن مصالح و نگهداری مواد قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال باید ضوابط مندرج در آیین 21-22-1-21
 شورای عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :

 «هاسوزی در کارگاهپیشگیری و مبارزه با آتش»نامه آیینالف : 
 «حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار»نامه آیینب : 
 «حفاظتی حمل دستی بار»نامه آیینپ : 
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 (6935-6936صادره شهرداری تهران) منتخب از بندهای درج شده در پروانه ساختمان

 : 5بند 
 تکمیل و همیشه در محل کارگاه در دسترس باشد.این پروانه و یا فتوکپی آن باید همراه سایر مدارک مورد نیاز زونکن کارگاهی 

 : 6بند 
متری خطوط 0متری خطوط هوایی فشار قوی و 43هرگاه در حین عملیات ساختمانی معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 

نامه الزم از شرکت برق منطقه فقط با ارائه اجازهای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و کیلووات هوایی برق منطقه13
 مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.

 : 22بند 
مقررات ملی  21های مجاور به عمل آید)مبحث های الزم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمانبینیدر هنگام عملیات ساختمانی پیش

 تاندارد اجباری است.ساختمان( و استفاده از مصالح ساختمانی اس

 :  21بند 
 قانون کار مبنی بر خودداری از به کار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر الزامی است. 212رعایت ماده 

 : 20بند 
ریزی، ریزی)پیشروع عملیات ساختمانی را کتباً به اطالع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید همچنین قبل از هر بتون مالک مکلف است

 سقفها و...( و یا برپایی اسکلت فلزی کتباً مهندس ناظر را مطلع سازد.

 : 28بند 
نصب تابلوی مشخصات ساختمان در درست احداث شامل)کاربرد ساختمان، نام مهندسین ناظر، سازنده و مالک، تعداد طبقات، شماره و تاریخ 

 نی ملک( در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب قابل رویت باشد الزامی است.پروانه و پالک ثبتی، تاریخ اتمام عملیات ساختما

 : 21بند 
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اقدام  25-2-8کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی تحت پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند و طبق بند 

 گردد.

 : 29بند 
های مصوب و قبل از شروع عملیات ساختمانی، از محل بازدید و هرگونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با نقشه مهندس ناظر موظف است

 مندرجات مجوز صادره را کتباً به شهرداری اعالم نماید.

 : 13بند 
 بر اساس فرم)شروع عملیات( به دفاتر خدمات الکترونیک مربوطه است. اعالم کتبی مهندس ناظرشروع عملیات ساختمانی منوط به 

 : 12بند 
کاری، تاسیسات ریزی، اتمام سقف هر طبقه، پایان سفتگزارش عملیات ساختمانی را در زمان شروع عملیات، اتمام پی مهندس ناظر مکلف است

 تر خدمات الکترونیک( برابر فرم مربوطه گزارش نماید.کاری و اتمام ساختمان را به شهرداری)دفابرقی و مکانیکی، نازک

 : 11بند 
های اجرایی آن را در کلیه نامهها و قانون نظام مهندسی ساختمان و آیینقانون شهرداری 233ماده  8مهندس ناظر موظف است مفاد تبصره 

 و...( رعایت نماید.های مجاور عملیات ساختمان)اعم از تخریب، گودبرداری، کنترل ایستایی ساختمان

 : 10بند 
روز قبل با اعالم کتبی، مالک و شهرداری مربوطه را 0 مکلف استهد نظارت خود را اعمال نماید اناظر به هر دلیلی نتواند یا نخو چنانچه مهندس

اری ادامه کار باقیمانده ملک و مطلع نماید. بدیهی است تا رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی مهندس ناظر جدید و اخذ مجوز الزم از شهرد
 باشد.ساختمان با مسئولیت ایشان می

 : 15بند 
 برابر قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذیصالح و متخصص در امر ساختمان استفاده نماید. مالک مکلف است
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تمهیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا از ریزش : چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید با سیم)اسکوپ( و یا رول پالک و یا  19بند 
 آن جلوگیری گردد.

 : 03بند 
ختمان رها تمامی عناصر به کار رفته در نما و دیواره و پنجره و نما باید با اسکلت ساختمان  پیوند داشته باشد تا در هنگام زلزله احتمالی از سا

 نگردد.

 : 01بند 
 !!! مقررات ملی ساختمان الزامی است.گانهبیسترعایت ضوابط و مقررات مباحث 

 : 06بند 
 مهندس ناظر موظف است هرگونه اقدام منجر به استفاده مغایر از کاربردهای مندرج در این پروانه را کتباً به شهرداری اطالع دهد.

 :  53بند 
می ایران، صدور پایانکار برای واحدهای احداث شده بر مبنای ج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالنقانون برنامه پ 261د الف ماده بنبا عنایت به 

 باشد. این پروانه، منوط به رعایت کامل کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان می

 

 منابع :

  6974قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه 

 6963ماه قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب آبان 

  6917اردیبهشت  68قانون مدنی مصوب 

 های حفاظتی مصوب شورای عالی حفاظت فنینامهآیین 

  6984مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

  6931مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 

 های ساختمانی صادره از سوی شهرداریبندهای مندرج در پروانه 

 


