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 : 1374رل ساختمان مصوب اسفندماه قانون نظام مهندسی و کنت 4ماده 
از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازي با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعالم نماید، اشتغال اشخاص 

شود، مستلزم هاي ساختمان و شهرسازي که توسط وزارت یاد شده تعیین میحقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش

هاي اي است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانت حرفهداشتن صالحی

فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز 

ر مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازي و مرجع شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کامی

 گردد.صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می
اي موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صالحیت حرفه

 شود.نامه اجرایی این قانون معین میل دارندگان آنها، در آیینظرفیت اشتغا

  ) : 1384نظامات اداري، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (    3-2-2 بند
برداري و نگهداري مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره

 عم از مسکونی، اداري، تجاري، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.ها اساختمان

  ) : 1384نظامات اداري، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (   3-5-2 بند
 ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را خود کار اصلی مراحل از یک هر پایان گزارش باید ناظران

  . نمایند اعالم)  مورد حسب(  آن نمایندگی دفاتر یا و اناست

 تخلفی با اجرا حین در ناظران کار .هرگاه پایان – کاري، ث نازك -کاري، ت سفت – اسکلت ، پ اجراي -سازي ، ب پی – الف

      آن نمایندگی دفاتر یا و استان ساختمان مهندسی نظام سازمان و ساختمان پروانه صدور مرجع به را مورد باید نمایند برخورد

 . نمایند اعالم)  مورد حسب( 

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  16-3-1-12بند 

 ) : 1392ویرایش 
 ایمنی عبارت است از :   

 لیات ساختمانی ارتباط دارند. الف : مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادي که به نحوي در کارگاه ساختمانی با عم

ب : مصون و محفوظ بودن کلیه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی(شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و مرور، فعالیت یا زندگی 

 کنند. می

 پ : حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تاسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی.
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ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  19-3-1-12بند 

 ) :  1392ویرایش 

محیط زیست عبارت است از سالمت و بهداشت کلیه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی(شعاع موثر) کارگاه ساختمانی عبور و  

 لودگی هوا، آب، خاك و آلودگی صوتی ناشی از عملیات ساختمانی.کنند و همچنین جلوگیري از آمرور، فعالیت یا زندگی می

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-4-1-12بند 

   ) :1392ویرایش 

 قبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر باید توسط سازنده انجام شود : 

زم به منظور اجراي عملیات ساختمانی، تخلیه و انبار کردن مصالح و تجهیزات، پارك ها و مجوزهاي ال الف : کلیه پروانه

ها و سایر فضاهاي عمومی، استفاده از تسهیالت عمومی و همچنین کار در شب از  روها، خیابان آالت ساختمانی در پیاده ماشین

 مجاز خواهد بود. 1-2-2-12می با رعایت بند روها و معابر عمو مراجع ذیربط اخذ شود. مسدود و یا محدود نمودن پیاده

هاي  : طرح تجهیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور کارگاه و همچنین در اجراي دستورالعمل اجرایی گودبرداري  ب

گود تهیه هاي  ساختمانی مصوب شوراي تدوین مقررات ملی ساختمان، پالن و عمق گودبرداري و نحوه حفاظت و پایداري دیواره

 و به تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.

هاي اجرایی بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادي براي اصالح به طور کتبی به صاحب کار و طراح   : نقشه  پ

 اعالم شود.

هاي کارکنان کلیدي و مستندات مربوط به تایید  ی اجراي کار، شرح وظایف و مسئولیت: برنامه زمان بندي کار، ساختار سازمان  ت

 صالحیت آنها کتباً به اطالع صاحب کار و مهندس ناظر برسد.

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

 ، گاز و سایر تاسیسات زیربنایی قبل از تخریب و گودبرداري.ج : قطع یا جابجایی انشعاب آب، برق

  ) : 1384نظامات اداري، ویرایش  –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (  4-4-2 بند

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

و حفاظت کار در حین اجرا، ایمنی  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-5-1-12بند 

 ) :1392ویرایش 

در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را  

 به عمل آورد.
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ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  9-3-1-12بند 

 :   )1392ویرایش 

سازنده (مجري) شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجراي ساختمان ، داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و 

هاي  نماید، اجراي عملیات ساختمانی را براساس نقشه شهرسازي است و با عقد قراردادهاي همسان که با صاحب کار منعقد می

دارك منضم به قرارداد برعهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجراي مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر م

 باشد. عملیات ساختمان بوده و پاسخگوي کلیه مراحل اجراي کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان می

، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  10-3-1-12بند 

 ) :1392ویرایش 

صاحب کار شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و اجراي عملیات  

ساختمانی و مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مربوط به آن را برطبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار 

دار شود،  داراي پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود راساً عملیات اجرایی را عهده نماید. در صورتی که صاحب کار می

 شود. سازنده نیز محسوب می

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  3-5-1-12بند 

 ) :1392ویرایش 

از شخص ذیصالح داراي پروانه اشتغال یا مهارت فنی و یا گواهی ویژه در  هاي ساختمانی موظفندسازنده و کارفرمایان کارگاه 

هاي بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و هاي ساختمانی باید آموزشعملیات ساختمانی استفاده نمایند. بعالوه، شاغلین در کارگاه

 هاي مربوط را از مراجع ذیصالح دریافت نموده باشند.گواهی
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ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( 7-3-1-12بند 

 ) : 1392ویرایش 

شخص ذیصالح شخصی است که حسب مورد داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت 

یط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و راه و شهرسازي یا داراي صالحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و مح

 آالت ساختمانی از اداره راهنمایی و رانندگی باشد. رفاه اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  6-3-1-12بند 

 ) :1392ویرایش 

 مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد. 

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  4-5-1-12بند 

     ) :1392ویرایش 

تأمین ایمنی، سالمت و بهداشت کارگران، وسایل و تجهیزات الزم  هاي ساختمانی موظفند براي سازنده و سایر کارفرمایان کارگاه

را براساس مقررات این مبحث تهیه و در اختیار آنها قرار دهند. چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته و نیز در مورد 

ستفاده و نگهداري از وسایل مذکور و کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مذکور نظارت نمایند. کارگران نیز ملزم به ا

 باشند.           هاي مربوط می اجراي دستورالعمل

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  5-5-1-12بند 

     ) :1392ویرایش 

معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، متر ارتفاع از روي پی،  18متر مربع و یا  3000هاي با زیربناي بیش از  در کارگاه 

هاي ساختمانی ابالغی  باشد. بعالوه با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداري بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می

به  وزارت راه و شهرسازي در گودهاي با خطر زیاد و بسیار زیاد بکارگیري شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداري

 باشد. هاي اصلی سازنده نمی الزامی است. تعیین مسئول ایمنی رافع مسئولیت "مسئول ایمنی کارگاه گودبرداري"عنوان 
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ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  6-5-1-12بند 

           ) :1392ویرایش 

تا تأمین ایمنی و حفاظت الزم، از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر  در صورت احتمال وقوع حادثه، سازنده موظف است

خودداري نماید. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت، سازنده موظف است پس از انجام اقدامات فوري براي رفع 

 خطر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذیربط گزارش نماید.

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –مقررات ملی ساختمان (مبحث دوازدهم  2-4-1-12بند 

      ) :1392ویرایش 

هاي حفاظتی از قبیل راهرو سرپوشیده  ها و مشخصات فنی (از نظر ایستایی) وسایل و سازه سازنده موظف است کلیه نقشه

هاي  ها، سپرها، پایه و همچنین شمعآالت ساختمانی  موقت، حصار حفاظتی موقت، توقفگاه و گذرگاه وسایل، تجهیزات و ماشین

اندازها و وسایل و تجهیزاتی از این قبیل را قبل از ساخت، نصب و بکارگیري به تأیید شخص ذیصالح داراي  ها و دست ها، حفاظ پل

ر قرار پروانه اشتغال به کار مهندسی (در حدود صالحیت مربوط) برساند و یک نسخه از آن را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظ

ها و مشخصات فنی راهرو سرپوشیده و حصار حفاظتی موقت باید به تایید مرجع رسمی ساختمان نیز برسد. [ ماده   دهد. نقشه

 قانون کار ] 87

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  1-1-2-12بند 

 ) :     1392ویرایش 

هایی که ممکن است از این مخاطرات  یی شرایط و مخاطرات احتمالی محیط کار و ارزیابی ریسکسازنده باید نسبت به شناسا

گیرانه مناسب در جهت حذف مخاطرات احتمالی و به عبارت دیگر مدیریت ریسک را  بوجود آید، اقدام نموده و اقدمات پیش

 بعمل آورد.
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و حفاظت کار در حین اجرا، ایمنی  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  2-1-2-12بند 

 ) :     1392ویرایش 

رسانی موثر و مطلوب به منظور تامین ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست در داخل و اطراف کارگاه  سازنده موظف به پیام

لوها (مبحث بیستم عالئم وتاب"مفاد مبحث کننده مطابق کننده و آگاه تصویري هشداردهنده الزام ساختمانی با استفاده از عالئم

 باشد. می "مقررات ملی ساختمان)

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا،  –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان   8-5-1-12بند 

 ) :   1392ویرایش 

باشد. هرگاه  می 1-3-1-12موظف به نظارت بر اجراي مقررات این مبحث در عملیات ساختمانی موضوع بند  مهندس ناظر

ظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردي را خالف این مبحث مشاهده نماید، باید ضمن تذکر کتبی به سازنده، مهندس نا

 مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعالم نماید.

 : 09/06/1381هاي ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 7ماده 
ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال وقوع حادثه را دربرداشته هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عملیات 

هاي الزم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع داده و رونوشت ها و دستورالعملباشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی

ن تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختما

قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعالم خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع 

 خطر به عمل آورد.  

ر حین اجرا، ایمنی و حفاظت کار د –(مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان  9-5-1-12بند 

 ) :   1392ویرایش 

شهرداري 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 شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان گزارش گردد.
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ل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران :(مبحث اول فص85ماده

 :                                                                    1369مصوب آبان ماه 
ین هایی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی (جهت تامدستورالعمل براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت

حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشت کار و کارگر و 

 شود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. محیط کار) تدوین می

 باشند.ده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار میهاي خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوکارگاه تبصره :

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 86ماده

 ): 1369مصوب آبان ماه 
 دد :گرباشد و از اعضاي ذیل تشکیل میهاي حفاظت فنی مینامهشوراي عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین

 -4معاون وزارت صنایع سنگین. -3معاون وزارت صنایع. -2وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود. -1 

رئیس  -8معاون وزارت جهاد سازندگی. -7معاون وزارت معادن و فلزات. -6معاون وزارت نفت. -5معاون وزارت کشاورزي.

دو نفر  -11دو نفر از مدیران صنایع. -10هاي فنی.از استادان با تجربه دانشگاه در رشتهدو نفر  -9سازمان حفاظت محیط زیست.

 مدیرکل بازرسی کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود. -12از نمایندگان کارگران.

هاي نامهبراي طرح آیین تواندپیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می : 1تبصره 

هاي تخصصی مرکب از کارشناسان مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته

 تشکیل دهد.

 نامه داخلی شورا با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.آیین : 2تبصره 

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 87ماده

     ):1369مصوب آبان ماه 

اشخاص حقیقی وحقوقی که بخواهند کارگاه جدیدي احداث نمایند و یا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه 

ا از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، براي اظهارنظر و تائید کار و نقشه هاي ساختمانی و طرحهاي موردنظر ر

به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید. 

 ی خواهد بود.بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به  رعایت مقررات حفاظتی و بهداشت
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:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 88ماده

     ):1369مصوب آبان ماه 

-پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب میاشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می

 باشند.

فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران :(مبحث اول 89ماده

     ):1369مصوب آبان ماه 

هاي مصوب نامهها مطابق آیینها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها، دستگاهبرداري از ماشینکارفرمایان مکلفند پیش از بهره

ها و مراکز مورد تایید شوراي عالی هاي الزم را توسط آزمایشگاهششوراي عالی حفاظت فنی ضروري شناخته شده است آزمای

 ها را براي اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.حفاظت فنی انجام داده و مدارك مربوطه را حفظ و یک نسخه از آن

ی ایران :(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالم90ماده

     ):1369مصوب آبان ماه 

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب 

ایید، هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تمورد همراه با نمونه

 به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند.

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 91ماده

  ):1369مصوب آبان ماه 

اساس مصوبات این قانون(قانون کار جمهوري اسالمی ایران) مکلفند بر  85کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهاي موضوع ماده 

شوراي عالی حفاظت فنی براي تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات الزم را تهیه و در 

 الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتیاختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق
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هاي مربوطه مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردي و اجراي دستورالعملنظارت نمایند. افراد 

 باشند.کارگاه می

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 92ماده

            ):1369مصوب آبان ماه 

این قانون(قانون کار جمهوري اسالمی ایران) که شاغلین در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض  85کلیه واحدهاي موضوع ماده 

هاي ناشی از کار قرار دارند باید براي همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط بروز بیماري

 به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند.هاي الزم را مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش

چنانچه با تشخیص شوراي پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماري ناشی از کار مبتال یا در معرض ابتال باشد  : 1تبصره 

السعی، در قسمت مناسب قکارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شوراي پزشکی مذکور بدون کاهش ح

 دیگري تعیین نمایند.

در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و  : 2تبصره 

 ایمنی محیط کار خواهد بود.

المی ایران :(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اس93ماده

        ):1369مصوب آبان ماه 

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیري از حوادث و 

هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضروري تشخیص دهند ها، در کارگاهبیماري

 ه حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.کمیت

شود و از بین اي و امور فنی کارگاه تشکیل میکمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه : 1تبصره 

زشکی باشند هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پاعضاء دو نفر شخص واجدالشرایطی که مورد تایید وزارتخانه

شان برقراري ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، گـردنـد که وظیفهتعییـن می

 باشد.درمان و آموزش پزشکی می

عی و وزارت هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتمانحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعمل : 2تبصره 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابالغ خواهد شد.

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 94ماده

         ):1369مصوب آبان ماه 

قانون کار جمهوري اسالمی ایران) این قانون( 85در مواردي که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهاي موضوع ماده 

توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی بینی نمایند میامکان وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش

که به و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتري 

 شود ثبت گردد.همین منظور نگهداري می
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چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماري ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را  تبصره :

اجتماعی مذکور موظف همراه با دالیل و نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم نماید. اداره کار و امور 

 است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام الزم را معمول نماید.       

:(مبحث اول فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 95ماده

 ): 1369مصوب آبان ماه 

این  85رعهده کارفرما یا مسئولین واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی وبهداشت کار ب

قانون (قانون کار جمهوري اسالمی ایران)  خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوي کارفرما یا مسئولین واحد، 

 تهاي مندرج در این قانون مسئول است.حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفري و حقوقی و نیز مجازا

این قانون (قانون کار جمهوري اسالمی ایران) موظفند کلیه حوادث ناشی  85کارفرما یا مسئوالن واحدهاي موضوع ماده  : 1تبصره 

ا به صورت کتبی گردد ثبت و مراتب را سریع از کار را در دفتر ویژه اي که فرم آن را از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم می

 به اطالع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.

این قانون (قانون کار جمهوري اسالمی ایران)  براي حفاظت فنی  85چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهاي موضوع ماده  : 2تبصره 

وجود آموزشهاي الزم و تذکرات قبلی بدون وبهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با 

توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. درصورت بروز اختالف، راي 

 هیات حل اختالف نافذ خواهد بود.

ی ایران :(مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالم96ماده

        ):1369مصوب آبان ماه 

به منظور اجراي صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل 

 شود :  می

رناك، مدت نظارت براجراي مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهاي سخت و زیان آور وخط –الف 

 کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان 

 نظارت براجراي صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فنی. –ب 

ات ناشی آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادي که در معرض صدمات و ضایع –ج 

 از حوادث وخطرات ناشی از کار قرار دارند.

بررسی و تحقیق پیرامون اشکاالت ناشی از اجراي مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد الزم جهت اصالح میزان ها و  -د 

 هاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهاي تکنولوژي. دستورالعمل

ز کار در کارگاههاي مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماري اینگونه موارد به منظور پیشگیري رسیدگی به حوادث ناشی ا –ه 

 حوادث.

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزي، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و  : 1تبصره 

 ینه بعمل آورد.درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات الزم را در این زم
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بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکاالت و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقیب متخلفان در مراجع  : 2تبصره 

 گیرد. صالح انجام می

:(مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 98ماده

   ):1369مصوب آبان ماه 

بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطالع قبلی در هرموقع از شبانه روز به موسسات 

توانند به دفاتر و مدارك  این قانون(قانون کار جمهوري اسالمی ایران) وارد شده و به بازرسی بپردازند ونیز می 85مشمول ماده 

 صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند.مربوطه در موسسه مراجعه و در

:(مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی ایران 101ماده

  ): 1369مصوب آبان ماه 

ارش ضابطین گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گز

 دادگستري خواهد بود.

:(مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی 104ماده

 ):1369ایران مصوب آبان ماه 

کارفرمایان و دیگر کسانیکه مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاههاي مشمول این قانون گردند و یا مانع 

ام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطالعات ومدارك الزم به آنان خودداري نمایند، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در این قانون انج

 محکوم خواهند شد.

:(مبحث دوم فصل چهارم(حفاظت فنی و بهداشت کار) از قانون کار جمهوري اسالمی 105ماده

     ):1369ایران مصوب آبان ماه 

ازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده هرگاه در حین ب

شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس 

 مستقیم خود اطالع دهند.
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امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان وزارت کار و  : 1تبصره 

بهداشت حرفه اي از دادسراي عمومی محل ودرصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار 

تان بالفاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از تعطیل والك و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادس

ابالغ قابل اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه 

 اي و یا کارشناسان ذیربط دادگستري رفع نواقص و معایب موجود را تائید نموده باشند.

 ):1307اردیبهشت  18ون مدنی مصوب :(قان30ماده
 هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد.

 ):1307اردیبهشت  18:(قانون مدنی مصوب 38ماده
بت به زیر زمین. بالجمله مالک حق مالکیت زمین، مستلزم مالکیت فضاي محاذي آن است تا هر کجا باال رود، و همچنین است نس

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

مقررات ملی ساختمان، ویرایش سال  12منتخب بندهاي مرتبط با اصول فنی و اجرایی مهم از مبحث 

 هاي حفاظتی مصوب شوراي عالی حفاظت فنینامهو آیین 1392

 ی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانیایمن 12-2-2

: در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروي سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد  12-2-2-3

 الزامی است : 4-5-12بخش 

 د.درصد ارتفاع آن باش40الف : در صورتی که فاصله بناي در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 

 درصد ارتفاع آن باشد.25ب : در صورتی که فاصله بناي در دست احداث یا تعمیر و بازسازي از معابر عمومی کمتر از 

-هاي حفاري که در معابر عمومی براي استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت می: بر روي محل 12-2-2-5

متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی 5/1با مقاومت و ایستایی الزم، با عرض حداقل گیرد، باید یک پل موقت عبور عابر پیاده 

مناسب ایجاد شود. در صورتی که حفاري در محل تردد خودرو صورت گرفته باشد، باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض 

 شود. رسد، براي عبور خودروها ایجادمناسب که به تایید مرجع رسمی ساختمان می

ساختمان و نظارت و کنترل بر  : مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه 12-1-3-5

 ساختمان سازي در محدوده مورد عمل خود باشد.امر

 هاي موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از: بیرون زدگی هریک از اجزاء سازه 12-2-2-6

 و شرایط زیر : 3-2-2-12و  2-2-2-12و  1-2-2-12محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بندهاي 
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 متر باشد.5/4متر و از روي سطح سواره رو کمتر از 5/2الف : فاصله عمودي بیرون زدگی از روي سطح پیاده رو نباید کمتر از 

 اه به سمت گذر عمومی باز شوند.ها نباید از داخل کارگب : درها و پنجره

 جلوگیري از حریق، سوختگی و برق گرفتگی 12-2-4

: در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروي سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد  12-2-2-3

 الزامی است : 4-5-12بخش 

 درصد ارتفاع آن باشد.40عابر عمومی کمتر از الف : در صورتی که فاصله بناي در دست تخریب از م

 درصد ارتفاع آن باشد.25ب : در صورتی که فاصله بناي در دست احداث یا تعمیر و بازسازي از معابر عمومی کمتر از 

-هاي حفاري که در معابر عمومی براي استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صورت می: بر روي محل 12-2-2-5

متر یا عرض پیاده رو و با نرده حفاظتی 5/1گیرد، باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم، با عرض حداقل 

مناسب ایجاد شود. در صورتی که حفاري در محل تردد خودرو صورت گرفته باشد، باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض 

 رسد، براي عبور خودروها ایجاد شود.ساختمان میمناسب که به تایید مرجع رسمی 

: مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر  12-1-3-5

 ساختمان سازي در محدوده مورد عمل خود باشد.

تی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی و داربست از هاي موقت از قبیل حصار حفاظ: بیرون زدگی هریک از اجزاء سازه 12-2-2-6

 و شرایط زیر : 3-2-2-12و  2-2-2-12و  1-2-2-12محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با رعایت مفاد بندهاي 

 .متر باشد5/4متر و از روي سطح سواره رو کمتر از 5/2الف : فاصله عمودي بیرون زدگی از روي سطح پیاده رو نباید کمتر از 

 ها نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند.ب : درها و پنجره

 جلوگیري از حریق، سوختگی و برق گرفتگی 12-2-4

 باشد :: در خصوص مایعات قابل اشتعال رعایت موارد زیر الزامی می 12-2-4-2

هاي داغ تن مواد سوختی روي اگزوز و قسمتآالت ساختمانی خاموش شود و از ریخالف : قبل از سوختگیري باید موتور ماشین

 موتور جلوگیري گردد.

باشد، نباید روي سطح زمین نگهداري شوند، مگر اینکه به درجه سانتیگراد می 7ها کمتر از زنی آنب : مایعاتی که نقطه شعله

 لیتر و داخل ظروف یا مخازن حفاظت شده نگهداري شوند. 18هاي کمتر از صورت محدود در ظرف

 : در استفاده از وسایل و تجهیزات اطفاء حریق موارد زیر الزامی است : 12-2-4-9

هاي خاموش کننده(متناسب با نوع حریق) و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفـاء هاي آب و ماسه و کپسولالف : سطل

مختلف کارگاه ساختمانی به نحوي که همواره در هاي هاي ایمنی باید در قسمتروند، به همراه عالئم و نشانهحریـق بـکار می

 معرض دید و دسترس باشند نصب و آماده استفاده گردند.

نشانی باید به صورت بخشی از تاسیسات دائمی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند، ها و شیرهاي آتشب : در مواقعی که لوله

ها و شیرها تا خیابان اري شوند. همچنین باید همیشه فاصله این لولهبردالزم است با نظارت مراجع ذیصالح نصب و آماده بهره
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ها و خیابان، نباید هیچگونه مصالح یا ضایعات نشانی) یا فاصله بین آنمتري از شیرهاي برداشت(شیر آتش2مشخص و در شعاع 

 ساختمانی ریخته شود.

 جان پناه و نرده حفاظتی موقت 12-5-2

که  1-3-2-12ت حفاظی است قائم که باید براي جلوگیري از سقوط افراد در موارد مندرج در بند :نرده حفاظتی موق 12-5-2-1

 متر باشد نصب گردد.سانتی120ارتفاع سقوط بیش از 

متر بیشتر باشد. همچنین ارتفاع 10/1متر کمتر و از 9/0:ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوي کار نباید از  12-5-2-2

 متر بیشتر باشد.85/0متر کمتر و از 75/0فاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از نرده ح

هاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاي سازه آن با توجه به متر، داراي پایه2: نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر  12-5-2-3

دفتر  139ها(نشریه بارگذاري پل"و آیین نامه  "بارهاي وارده بر ساختمان(مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)"مفاد مبحث 

داراي چنان مقاومتی باشند که بتوانند در  "ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري)تحقیقات و معیارهاي فنی معاونت برنامه

اقعی که در معرض هاي وارده در تمام جهات مقاومت نمایند. به عالوه نرده باید مقاومت الزم را براي مومقابل نیروها و ضربه

 گیرد، داشته باشد.برخورد با وسایل نقلیه و سایر وسایل متحرك قرار می

 پاخورهاي حفاظتی 12-5-3

-2-12متر که باید در طرف باز سکوهاي کار و سایر موارد مندرج در بند میلی150:حفاظی است قرنیز مانند به ارتفاع  12-5-3-1

ر کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل جهت جلوگیري از لغزش و ریزش ابزا 3-1

 هاي آن نباید تیز و برنده باشد.متر باشد. در صورت استفاده از ورق فوالدي لبهمیلی25

 راهرو سرپوشیده موقت 12-5-4

عمومی براي جلوگیري از خطرهاي ناشی از روها یا سایر معابر اي است حفاظتی که به صورت موقت در پیاده:سازه 12-5-4-1

 شود.پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد می

-متر باشد مگر آنکه عرض پیاده5/1متر و عرض آن نیز نباید کمتر از 5/2:ارتفاع راهروي سرپوشیده نباید کمتر از  12-5-4-2

 اده رو خواهد بود.روي موجود کمتر از آن باشد که در این صورت، هم عرض پی

بارهاي وارده بر ساختمان(مبحث ششم مقررات "هاي آن باید با توجه به مفاد مبحث :سقف راهرو و سایر قسمت 12-5-4-4

 توانایی تحمل هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی را داشته باشد. "ملی ساختمان)

متر باشد. زاویه 1داري از چوب یا فوالد مقاوم به ارتفاع حداقل واره شیبهاي بیرونی سقف راهرو باید داراي دی:لبه 12-5-4-5

 درجه به طرف خارج اختیار گردد. 45و حداکثر  30این حفاظ باید نسبت به سقف حداقل 

کنار متر بوده و به ترتیبی در میلی50هاي چوبی در سقف راهرو، باید ضخامت آنها حداقل :در صورت استفاده از تخته 12-5-4-6

هم قرار گیرند که از ریزش مصالح ساختمانی به داخل راهرو جلوگیري به عمل آید. استفاده از مصالح غیرمقاوم مانند توري 

باشد. در هر صورت باید تدابیري اتخاذ شود تا از ریزش هرگونه ابزار، مواد و مصالح، آب و سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع می

 بیرونی راهروي سرپوشیده جلوگیري به عمل آید. ضایعات از سقف و دیواره

 سرپوش حفاظتی 12-5-5

:پوششی است که براي جلوگیري از آسیب ناشی از اثر سقوط اشیاء در دیواره اطراف ساختمان در حال احداث نصب  12-5-5-1

ه و در اثر ریزش مصالح یا ابزار شود. سرپوش حفاظتی باید چنان طراحی و ساخته شود که در مقابل نیروهاي وارده مقاوم بودمی

 بر روي آن خطري متوجه افراد، تجهیزات و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند نگردد.
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 پوشش موقت فضاهاي باز 12-5-6

هاي مختلف کارگاه ساختمانی که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند، هاي باز در قسمتها و دهانه:کلیه پرتگاه 12-5-6-1

ها و هاي دائمی و اصلی، به وسیله نردهها و نردهها، پوششید تا زمان محصور شدن یا پوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظبا

 هاي موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند.پوشش

 : پوشش حفاظتی موقت باید داراي شرایط زیر باشد : 12-5-6-2

 متر.میلی25هاي چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته45/0از هاي باز با ابعاد کمتر الف : در مورد دهانه

 متر.میلی50هاي چوبی با ضخامت حداقل متر، تخته5/2متر تا 45/0هاي باز با ابعاد بیشتر از ب : در مورد دهانه

 هاي فوالدي، پوشش مذکور باید از مقاومت الزم برخوردار باشد.پ : در صورت استفاده از پوشش

 قتسقف مو 12-5-7

هاي چوبی با ضخامت گیرند، باید از تختههاي موقت که به صورت سکوهاي کار مورد استفاده قرار می:براي سقف 12-5-7-1

ها نباید گاه تختهمتر که محکم به یکدیگر بسته شده باشند، استفاده شود. به عالوه فاصله تکیهمیلی250متر و پهناي میلی50

 متر باشد.4/2بیش از 

 ورهاي ایمنیت 12-5-8

متر امکان پذیر نباشد، باید براي 5/3هاي حفاظتی در ارتفاع بیش از : در مواردي که نصب سکوهاي کار و نرده 12-5-8-1

 جلوگیري از سقوط افراد، از تورهاي ایمنی با رعایت موارد زیر استفاده شود :

اند نصب شود، به نحوي که تور ایمنی در فاصله نموده الف : تورهاي ایمنی باید در فاصله و شرایطی که سازندگان آنها مشخص

تر از ناحیه یا تراز کاري نصب گردد تا در صورت سقوط کارگران، امکان اصابت آنها به متر پایین6/4متر و حداکثر 4/2حداقل 

 اجسام سخت وجود نداشته باشد.

شخص ذیصالح و با استفاده از حمایل بند کامل بدن و  آوري و برچیدن آنها باید توسطب : برپایی و نصب تورهاي، همچنین جمع

برداري باید به طور مستمر توسط شخص ذیصالح بازرسی و طناب مهار صورت گیرد. این تورها قبل از استفاده و در مدت بهره

 باشد.کنترل شود. استفاده از تورهاي فرسوده و آسیب دیده به هیچ وجه مجاز نمی

نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شوراي عالی حفاظت فنی الزامی و نصب تورهاي ایمنی، رعایت آیین پ : در استفاده و برپایی

 باشد.می

 حصار حفاظتی موقت 12-5-9

 متر باشد.9/1:ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضاي مجاور آن کمتر از  12-5-9-2

 هاي قائم باشد.متر داراي پایه2واصل حداکثر :حصار حفاظتی موقت باید در ف 12-5-9-3

 آالت ساختمانیوسایل، تجهیزات و ماشین 12-6

 کلیات 12-6-1

 آالت ساختمانی موضوع این فصل عبارتند از مواردي نظیر : :وسایل، تجهیزات و ماشین 12-6-1-1

 ت و متحرك، لیفتراك و آسانسور موقت.ها و وسایل موتوري باالبر از قبیل انواع جرثقیل، پمپ بتن ثابالف : دستگاه

آالت ساختمانی در معابر عمومی، این وسایل نباید در فاصله :در صورت اخذ مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین 12-6-1-3

دیتی در متر از تقاطع قرار گیرند، همچنین نباید مانع از دیده شدن عالیم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدو15کمتر از 

 نشانی و سایر واحدهاي خدماتی شوند.انجام وظایف سازمان آتش
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آالت ساختمانی باید در موارد زیر توسط اشخاص ذیصالح بازدید و کنترل گردیده و : وسایل، تجهیزات و ماشین 12-6-1-4

 برداري قرار گیرند :سپس مورد بهره

 الف : قبل از استفاده براي اولین بار.

 گونه جابجایی، نصب یا تغییرات و تعمیرات اساسی.ب : پس از هر

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

هاي الزم در مورد نحوه کار با این وسایل آالت و تجهیزات ساختمانی باید آموزش:کلیه رانندگان یا متصدیان ماشین 12-6-1-5

 نامه ویژه از مراجع ذیربط باشند.گرفته و داراي پروانه مهارت فنی و یا گواهیرا طبق قوانین و مقررات مربوط فرا

هاي مولد برق، تهیه هواي فشرده و از این :براي تامین سالمتی افراد و جلوگیري از آلودگی محیط زیست باید دستگاه 12-6-1-9

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

-4-2-12آالت و تجهیزات ساختمانی در نزدیکی خطوط برق فشارقوي باید با رعایت مفاد بند :به کار گرفتن ماشین 12-6-1-10

 صورت گیرد. 8

انیکی نباید در نقاطی پارك، نصب و مورد استفاده قرار گیرند که لغزش دستگاه، ریزش دیوار :وسایل و تجهیزات مک 12-6-1-13

 محل گودبرداري و یا اشتغال و انفجار گازها و مواد قابل اشتعال و انفجار وجود داشته باشد.

-هاي مرتبط از جمله آییننامهآالت ساختمانی، باید ضوابط مندرج در آیین: در بکارگیري وسایل، تجهیزات و ماشین 12-6-1-19

 هاي زیر مصوب شوراي عالی حفاظت فنی لحاظ گردد :نامه

 »حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو«نامه الف : آیین

 »ایمنی سیستم، با اتصال به زمین(ارتینگ)«نامه ب : آیین

 »حفاظتی صنایع چوب«نامه پ : آیین

 »سنگ زنیهاي حفاظتی ماشین«نامه ت : آیین

 »ایمنی جوشکاري و برشکاري گرم«نامه ث : آیین

 »هاحفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه«نامه ج : آیین

 »هاحفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیا در کارگاه«نامه چ : آیین

 »هاي لیفتراكایمنی ماشین«نامه ح : آیین

 »هاخلوط کن و همزن در کارگاههاي مایمنی دستگاه«نامه خ : آیین

 »هاي افزارایمنی ماشین«نامه د : آیین

 »آالت عمرانیایمنی کار با ماشین«نامه ذ : آیین

 ها و وسایل موتوري باالبردستگاه 12-6-2

ز قبیل جرثقیل ها و وسایل باالبر موتوري باالبر عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابت و متحرك موتوري ا: دستگاه 12-6-2-1

ثابت و متحرك، آسانسورهاي موقت حمل بار و نفر که براي باال بردن، پایین آوردن، جابجایی و نصب قطعات و مصالح، وسایل و 

 گیرند.تجهیزات ساختمانی و افراد مورد استفاده قرار می

ها، قبیل قطعات اصلی، اتصاالت، کابل ها و وسایل باالبر و اجزاء آنها ازهاي تشکیل دهنده دستگاه:کلیه قسمت 12-6-2-3

ها باید با رعایت اصول ایمنی، قواعد فنی، ها و کابینها، ریلگاهها، تکیهها، پیهاي بلند کننده، مهارها، پایهزنجیرها، قالب

 هاي سازندگان آنها، توسط اشخاص ذیصالح نصب و آماده به کار شوند.ها و توصیهدستورالعمل

سیله باالبر داراي ظرفیت بار مجاز و همچنین سرعت و زاویه کار مطمئن و مشخصی است که باید این :هر و 12-6-2-3

شود و سرعت کار باالبر، به هیچ مشخصات بر روي تابلویی درج و در محل مناسبی بر روي دستگاه نصب شود. باري که حمل می
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الوه استفاده از آسانسورهاي موقت حمل بار و نفر بدون حضور وجه نباید از ظرفیت بار و سرعت کار مطمئن آن بیشتر باشد. بع

 باشد.متصدي مربوط ممنوع می

ها و وسایل باالبر باید مجهز به شیطانک باشد تا مانع جدا شدن اتفاقی بار از آن گردد. همچنین :قالب دستگاه 12-6-2-6

 ر روي آن حک شده باشد.توان به وسیله آن بلند نمود، به طور واضح بحداکثر باري را که می

ها و سایر وسایل بستن و بلند کردن بار، باید بر روي پالك فلزي درج و در :میزان حداکثر بار مجاز زنجیرها، کابل 12-6-2-7

 محل مناسبی بر روي بدنه دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

 2-2-6-12ها) و آسانسورهاي موقت باید با رعایت بند (تاورکرینهاي برجیهاي باالبر ثابت از قبیل جرثقیل:دستگاه 12-6-2-8

ها، استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و همچنین پی به طور مطمئن در محل خود مهار گردند. در مورد تاورکرین

ها حوه مهار این دستگاهآن، قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید توسط شخص ذیصالح مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ن

 باید به ترتیبی باشد که در مقابل حداکثر نیروي باد و طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشد.

اي یا معاینه فنی و آزمایش ها و وسایل باالبر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهاي دورههاي مختلف دستگاه: قسمت 12-6-2-9

 قرار گیرند :

ها، زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که براي بستن و بلند کردن ها، کابلها، اتصاالت، چنگکها، حلقهوزانه قالبالف : بازدید ر

دیگر،توسط  وایرادهاي ظاهري خوردگی و هر نوع عیب گیرند، از نظرفرسودگی،خوردگی،شکستگی،تركبار مورد استفاده قرار می

 متصدي و مسئول دستگاه.

 اي یک بار، توسط شخص ذیصالح.هاي دستگاه، هفتهکلیه قسمتب : بازدید فنی 

ماه یک بار و  6هاي دستگاه توسط شخص ذیصالح و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر پ : معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمت

 همچنین قبل از استفاده براي اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.

اي شود، باید در دفتر ویژهلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روي دستگاه باالبر انجام می:ک 12-6-2-10

پ، باید حسب  9-2-6-12هاي گواهی اجازه کار موضوع بند ثبت و توسط شخص ذیصالح امضاء گردد. این دفتر همراه با برگ

 ي و در هنگام لزوم ارائه گردد.مورد نزد مالک و کارفرماي دستگاه باالبر نگهدار

 ها و وسایل باالبر باید داراي شرایط زیر باشند :: رانندگان یا متصدیان دستگاه 12-6-2-11

الف : از لحاظ جسمی و روانی در سالمت کامل بوده و داراي برگ گواهی بهداشتی از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی باشند.

 ه آموزشی الزم را طی نموده و داراي برگ گواهی مربوط و پروانه مهارت فنی باشند.ب : دور

پ : در مورد جرثقیل متحرك(نصب شده بر روي کامیون)، عالوه بر شرایط فوق، داشتن گواهینامه ویژه رانندگی مربوط، طبق 

 ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز الزامی است.

اه باالبر عالوه بر متصدي یا راننده، باید داراي یک نفر کمک متصدي یا عالمت دهنده نیز باشد. این :هرگاه دستگ 12-6-2-12

ها یا وسایل هشدار دهنده و نوع عالئم مشخصه و یکنواخت، آموزش الزم را دیده شخص باید در مورد نحوه عالمت دادن با دست

 باشد.

باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقع حرکت و  هاي:محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه 12-6-2-13

هاي گاز یا تاسیسات و بناهاي موجود، هاي برق، لولهها و باالبرها، کابلکار، خطري از طریق نشست زمین، برخورد با سایر جرثقیل

یم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و نظایر آن نیز و یا سقوط در محل حفاري شده و از این قبیل، پیش نیاید. همچنین رعایت حر

 باشد.الزامی می



  WI-SA-01-00: کد
ري، نـاظر و راهنماي عمومی ویژه مهندسین مج

هاي کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجراي کارگاه

 29از  20صفحه   ساختمانی
 

 

هاي باالبر :از روي معابر و فضاهاي عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باري به وسیله دستگاه 12-6-2-14

سمی ساختمان و با رعایت مفاد بند عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید با کسب مجوز از مرجع ر

این معابر و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالئم هشدار دهنده  12-2-2-1

ك زن به کار برده شود. در صورتی که ضرورت عبور بار از روي امالهاي چشمکهاي مخصوص یا چراغها، پرچمموثر از قبیل تابلو

مجاور کارگاه توسط مرجع رسمی ساختمان تایید گردد، باید این موضوع کتباً به اطالع مالکین و ساکنین مربوط برسد و 

 تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید.

:مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر  12-1-3-5

 حدوده مورد عمل خود باشد.ساختمان سازي در م

 : 09/06/1381هاي ساختمانی مصوب آیین نامه حفاظتی کارگاه 35ماده 
هاي باالبر عبور داده شود و چنانچه از روي معابر و فضاهاي عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باري به وسیله دستگاه

اها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محدود و یا مسدود گردیده و انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید این معابر و فض

 زن به کار برده شود.هاي چشمکهاي مخصوص یا چراغهمچنین عالیم هشدار دهنده موثر از قبیل تابلوها، پرچم

ها مصوب آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه 29ماده 

23/08/1345 : 
 هاي متحرك قرار گیرند.هنگامی که باالبرها در حال تعمیر و یا داراي بار باشند نباید باالي مسیر ماشین

ها و وسایل باالبر خودداري نمود و نیز در چنین مواقعی باید :در هنگام باد وطوفان شدید بایدازکارکردن با دستگاه 12-6-2-18

ها باید در هواي مناسب و با رعایت ایمنی زاد قرار گیرد. افزایش ارتفاع این جرثقیلبازوي جرثقیل برجی(تاورکرین) در حالت آ

 کامل و بدون توقف تا ارتفاع مورد نظر انجام شود.

 وسایل موتوري نقل و انتقال، خاکبرداري و جابجایی مصالح ساختمانی 12-6-3

ز قبیل بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی و نظایر آن باید تیغه : در موقع(پارك) وسایل موتوري گودبرداري و خاکبرداري ا 12-6-3-7

 آنها روي زمین قرار داده شود.

 داربست 12-7-2

هاي عبور و پلکان داربست باید ها، اتصاالت، راهگاههاي داربست شامل جایگاه، اجزاي نگهدارنده، تکیه:کلیه قسمت 12-7-2-2

وب، فوالد و امثال آن توسط شخص یا اشخاص ذیصالح طوري طراحی، ساخته و با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چ

 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.4آماده به کار شود که داربست عالوه بر ایستایی و پایداري الزم، ظرفیت پذیزش 

بدون هرگونه زائده و برجستگی و  گیرند، باید صاف،هاي چوبی که براي جایگاه داربست مورد استفاده قرار می:تخته 12-7-2-4

متر عرض و میلی250ها باید داراي ضخامت یکسان بوده و حداقل داراي عاري از مواد چسبنده و لغزنده باشد. کلیه تخته

متر ضخامت باشند و طوري در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندي شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح از میلی50

هاي ساختمانی مصوب نامه حفاظتی کارگاهن آنها به پایین سقوط ننماید. همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به آیینبی

متر و براي کارهاي سبک 8/1ها حداکثر براي کارهاي سنگین هاي تختهگاهشوراي عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه

 متر باشد.3/2

ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی، ترك و ها، چفتها، پایهها، بستت شامل لوله:اجزاي فلزي داربس 12-7-2-5

 هاي داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.عیب باشد. همچنین لوله
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استحکام و  : داربست باید در موارد زیر توسط شخص ذیصالح مورد بازدید، کنترل و تایید قرار گیرد تا از پایداري، 12-7-2-7

 ایمنی آن اطمینان حاصل شود :

 الف : قبل از شروع به استفاده از آن.

 اي یک بار در حین استفاده.ب : حداقل هفته

 پ : پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن.

 دید قرار گیرد.ت : پس از وقوع باد، طوفان، زلزله، و عوامل مشابه که استحکام و پایداري داربست مورد تر

نصب  2-5-12:براي جلوگیري از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاه کار، نرده حفاظتی مطابق مفاد بخش  12-7-2-8

هاي باز آن پاخورهاي مناسب طبق گردد. همچنین براي پیشگیري از افتادن مصالح و ابزار کار از روي کف جایگاه، باید در لبه

 نصب شود. 3-5-12ش شرایط مندرج در بخ

-2-12:هنگامی که در مجاورت خطوط انتقال نیروي برق نیاز به نصب داربست باشد، این کار باید با رعایت مفاد بند  12-7-2-12

 صورت پذیرد. 4-8

 نردبان 12-7-3

12-7-3-1 : 

 لیمی و نوع عملیات متناسب باشد.الف : نوع، جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاري و نحوه نصب و نگهداري نردبان باید با شرایط اق

 هاي آن ترك خورده یا نقص دیگري داشته باشند، نباید استفاده شود.ها یا پایههایی که پلهب : از نردبان

 باشد.پ : هنگام استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع می

ها و که امکان هیچ لغزشی وجود نداشته باشد. همچنین پلهگاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوري ها و تکیهت : پایه

 هاي نردبان نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند.پایه

 هاي نردبان فلزي باید آجدار باشد تا از لغزش پا بر روي آنها پیشگیري به عمل آید.ث : پله

 قرار داد، مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده باشد. ج : نردبان را نباید جلوي دري که باز است یا قابل باز شدن است

گیرد، بلندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله متر از کفی که براي رسیدن به آن مورد استفاده قرار می1چ : طول نردبان باید 

 باشد.

 ح : از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید.

متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد. بعالوه در این نوع نردبان باید 3:نردبان ثابت با طول بیش از  12-7-3-2

متر، یک پاگرد تعبیه شود و هر قطعه از نردبان که بین دو پاگرد قرار دارد، نباید در امتداد قطعه قبلی باشد. 9حداکثر در هر 

 محافظت شود. 2-5-12ه وسیله نرده مطابق مفاد بخش همچنین نردبان و پاگرد آن باید ب

هاي آن یا اتصال دو نردبان کوتاه به :افزودن ارتفاع نردبان با قرار دادن اجسامی از قبیل جعبه یا بشکه در زیر پایه 12-7-3-3

 .متر مورد استفاده قرار گیرد10یکدیگر مجاز نیست. به عالوه نباید نردبان یک طرفه با طول بیش از 

:نردبان دوطرفه باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیري به عمل آید.ضمناً در حالت  12-7-3-4

 متر بیشتر باشد.3باز نباید ارتفاع آن از 

عالی حفاظت  نامه ایمنی کار در ارتفاع مصوب شورايهاي ساختمانی، رعایت آیین:در استفاده از نردبان در کارگاه 12-7-3-8

 فنی الزامی است.
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 راه پله موقت 12-7-4

الزامات عمومی ساختمان(مبحث چهارم مقررات ملی "هاي موقت باید با رعایت ضوابط و مقرات مبحث : پله 12-7-4-2

 و رعایت موارد زیر نصب شود : "ساختمان)

متر، ارتفاع آنها میلی280تر، پهناي کف آنها حداقل م1هاي موقت باید داراي ابعاد یکسان بوده و عرض آنها حداقل الف : پله

 متر باشد.میلی220متر و حداکثر میلی140حداقل 

ب : از چوب، فلز، بتن و نظایر آن طوري ساخته شود که ضمن جلوگیري از لغزش و سقوط افراد، داراي استحکام و مقاومت کافی 

 اکثر بارهاي وارده باشد.نسبت به حد 5/2بوده و ضریب ایمنی بارگذاري آن حداقل 

 دار و گذرگاهراه شیب 12-7-5

درصد) بوده و براي 20درجه(شیب 5/11دار در کاگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر :راه شیب 12-7-5-1

 گیرد.عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می

 متر عرض باشد.6/0شوند، باید داراي حداقل هایی که فقط براي عبور افراد ایجاد میدار و گذرگاههاي شیب:راه 12-7-5-4

-دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار می:راه شیب 12-7-5-5

درجه) و سطح هموار باشد. فاصله عمودي بین 10درصد شیب(زاویه حدود 18حداکثر متر عرض و 1گیرند، باید داراي حداقل 

 متر باشد.5/3دار نباید بیش از پاگردها متوالی سطح شیب

شوند، نباید کمتر از دار و معابري که براي حمل و جابجایی وسایل سنگین یا وسایل نقلیه استفاده می:عرض راه شیب 12-7-5-6

 الوه در طرفین آن باید موانع محکم و مناسب نصب گردد.متر باشد، به ع5/3

هاي آن نیز به نحو مقتضی متر بوده و جداره4شود باید حداقل ها ایجاد میدار که در گودبرداري:عرض راه شیب 12-7-5-7

 پایدار گردد.

 تخریب 12-8

 کلیات 12-8-1

ه منظور حذف، نوسازي، تعمیر، مرمت و بازسازي تمام یا :هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصالح از ساختمان ب 12-8-1-1

 شود.قسمتی از بنا باشد، تخریب نامیده می

: قبل از شروع عملیات تخریب باید مجوز الزم از مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده اخذ و با کسب نظر از  12-8-1-1

 هاي زیر انجام گیرد :ریزي و اقداممـهـندس ناظر برنامه

سازي، محدود و هاي مشابه قطع یا در صورت لزوم سالما اطالع و همکاري موسسات ذیربط، جریان آب، برق، گاز و سرویسالف : ب

 نشانی محفوظ بماند.هاي دسترسی به آنها و شیر آتشنگهداري شود، به طوري که راه

هاي مجاور ه اطالع ساکنین ساختمانهاي فوق و شروع عملیات تخریب حداقل یک هفته قبل، بب : زمان و مدت قطع سرویس

رسانده شود. عدم رعایت محدودیت فوق، فقط هنگامی مجاز است که عدم تخریب فوري بنا، ایمنی را به خطر اندازد. لزوم این 

 امر باید قبالً به تایید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشد.

مجاور ساختمان مورد تخریب، انجام شود و در صورت نیاز به روها و معابر عمومی پ : اقدامات الزم، براي محافظت از پیاده

، اقدام 2-2-2-12و  1-2-2-12و  1-1-2-12محدود یا مسدود نمودن آنها با کسب اجازه از مراجع ذیربط با رعایت مفاد بندهاي 

 الزم به عمل آید.

 تهیه شود. 6-12یت مفاد فصل ت : وسایل و تجهیزات الزم، متناسب با محل و نوع ساختمان و روش تخریب با رعا
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وتدابیر الزم در جهت پایداري ابنیه  هاي همجوار،توسط شخص ذیصالح بررسیث : اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداري سازه

 مجاور اتخاذ گردد.

توجه به قانون آوري، حمل و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز براي انباشتن آنها با ریزي براي جمعج : برنامه

 انجام شود. "مدیریت پسماندها"

هاي صنعتی و دیگر اماکنی که ها، دودکشها، بیمارستانهاي مخابراتی، کارخانههاي خاص نظیر دکلچ : در تخریب ساختمان

براي تخریب  هاي مربوط باید توسط افراد ذیصالح مورد بازدید قرار گیرد و وسایل و تجهیزات الزمتاسیسات ویژه دارند، قسمت

 و مقابله با خطرهاي ناشی از آن فراهم شود.

ح : در صورتی که ساختمان مورد تخریب داراي برقگیر باشد، ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در صورت لزوم مجدداً در 

 نزدیکترین فاصله نصب و آماده به کار گردد.

 حل نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد.هاي ساختمان مورد تخریب باید از مخ : کلیه شیشه

ها و درهایی که براي عبور ها، راهروها، نردبانهاي ارتباطی ساختمان مورد تخریب به استثناي پلکانراه:کلیه  12-8-1-3

نکه راه دیگر تایید شوند، باید در تمام مدت تخریب مسدود گردند. به عالوه نباید هیچ راه خروجی قبل از ایکارگران استفاده می

 اي جایگزین شود تخریب گردد.شده

ها و ها، روشد : در عملیات تخریب باید کارگران باتجربه بکار گرفته شده و اشخاص ذیصالح بر کار آنان نظارت و دستورالعمل

آالت و تجهیزات اشینمراحل مختلف اجراي کار را به آنان آموزش دهند. همچنین سایر افراد از جمله رانندگان و متصدیان م

 مربوط نیز باید از اشخاص ذیصالح باشند.

سوزي، زلزله، انفجار و نظایر آن آسیب دیده یا از بین هایی که بر اثر فرسودگی، سیل، آتش:در تخریب ساختمان 12-8-1-4

 صالح مهار و شمع بندي شوند.اند، براي جلوگیري از ریزش و خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیر نظر شخص ذیرفته

ها و تاسیسات همجوار بیشتر باشد و امکان ریزش مصالح و :در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب از ساختمان 12-8-1-5

ابزار کار به داخل یا روي بناها و تاسیسات مجاور وجود داشته باشد، باید اقدامات الزم از قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت 

 افی به عمل آید.ک

هاي در دست تخریب نباید در شرایط ناپایداري که در برابر فشار باد یا ارتعاشات :در پایان هر نوبت کار، قسمت 12-8-1-9

هاي باقیمانده از عملیات تخریب آسیب پذیر باشند، رها گردند. همچنین باید با بررسی الزم اطمینان حاصل شود که کلیه قسمت

 باشند.ها و سایر وسایل حفاظتی، پایداري و ایمنی الزم را دارا میها، سپرها، حائلها، شمعستو همچنین چوب ب

رو و دیگر معابر و فضاهاي عمومی بدون :انباشتن مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان مورد تخریب در پیاده 12-8-1-10

حل مورد تخریب زمین و فضاي کافی براي انباشتن مصالح کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان ممنوع است. در صورتی که در م

 و ضایعات وجود نداشته باشد، باید هر روز مواد جدا شده به مکان مجاز دیگر انتقال یابند.

:براي حفظ و تامین بهداشت کارگران، عابران و مجاورین کارگاه ساختمانی و همچنین حفاظت محیط زیست در  12-8-1-11

هاي مناسب و از جمله عملیات آبپاشی از انتشار و پراکنده شدن گرد و غبار جلوگیري شود. ب، باید با روشهنگام عملیات تخری

 باشد.رسد، مجاز نمیبعالوه تخریب در شب به جز در مواقع اضطراري که به تایید مرجع رسمی ساختمان می

 تخریب کف و سقف 12-8-2

س از برداشتن قسمتی از آجرها و مصالح بین دو تیر فوالدي، روي تیرها یا :هنگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پ 12-8-2-4

متر به طور عرضی و به تعداد کافی قرار داده شود تا کارگران میلی50متر و ضخامت میلی250هاي چوبی به عرض ها، تختهتیرچه

 مربوط بتوانند روي آنها به طور مطمئن مستقر شده و به کار خود ادامه دهند.

 هاي ساختمانی الزامی است.نامه حفاظتی کارگاه:در تخریب کف و سقف رعایت آیین 12-8-2-6
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 تخریب دیوارها 12-8-3

اي برداشته شود، مگر آنکه کلیه بارهاي مربوط به آن قبالً تخریب و برداشته ها نباید در طبقهگاه:هیچ یک از تکیه 12-8-3-1

 شده باشد.

برابر ضخامت آن باشد، نباید بدون مهاربندي جانبی آزاد بماند.  22دیواري که ارتفاع آن بیش از :تمام یا قسمتی از  12-8-3-2

 مگر اینکه اساساً براي ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.

پوشش  هایی که در کف قرار دارند بامتري از آنها کلیه سوراخ3:قبل از تخریب هر یک از دیوارها، باید تا فاصله  12-8-3-3

 موقت مناسب پوشانده شوند.

هاي اند، باید پس از اجراي سازه:تخریب دیوارهایی که براي نگهداري خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده 12-8-3-4

 نگهبان انجام شود.

 هاي مشابههاي بلند صنعتی و سازهتخریب دودکش 12-8-6

تی تخریب گردند، باید از داربست استفاده شده و به تناسب تخریب هاي مذکور به طریق دس:در صورتی که سازه 12-8-6-2

تر از سازه از باال به پایین، سکوي داربست نیز به تدریج پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایین

 متر باشد.5/1متر و حداکثر 5/0نقطه باالیی سازه بوده و این اختالف ارتفاع حداقل 

 مصالح و ضایعات 12-8-7

:مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید روي کف طبقات به صورتی انباشته شوند که از ظرفیت باربري مجاز کف  12-8-7-4

طبقـه مربـوط بـیشـتر باشد. به عالوه باید از وارد شدن فشارهاي افقی ناشی از انبار شدن مصالح و ضایعات به دیوارها نیز 

 جلوگیري شود.

 عملیات خاکی 12-9

 کلیات 12-9-1

تر از سطح طبیعی زمین یا تراز زیر پی ساختمان مجاور گودبرداري :به هرگونه حفاري و خاکبرداري در تراز پایین 12-9-1-2

 شود.اطالق می

حساسیت ها با توجه به عمق گود، نوع خاك، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت گود و :سطح خطر گودبرداري 12-9-1-3

گردد. ارزیابی سطح خطر گودبرداري هاي مجاور آن به صورت گودبرداري با خطر معمولی، زیاد و بسیار زیاد تعیین میساختمان

 شود.انجام می "سازي(مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان)پی و پی"بر اساس ضوابط و مقررات مبحث 

 یر توسط سازنده انجام شود :: قبل از شروع عملیات خاکی باید اقدامات ز 12-9-1-4

الف : زمین مورد نظر توسط شخص و یا اشخاص ذیصالح از لحاظ استحکام و جنس خاك و همچنین پایداري ابنیه مجاور به دقت 

هاي گود و برنامه گودبرداري باید توسط این اشخاص تهیه مورد بررسی قرار گیرد. به عالوه نقشه گودبرداري و پایدارسازي جداره

 ه تایید مرجع رسمی ساختمان برسد.و ب

ب : روش، برنامه اجرایی گودبرداري و همچنین زمان شروع آن به همراه مجوز صادره توسط مرجع رسمی ساختمان در اختیار 

 مهندس ناظر قرار گیرد.

هاي برق آب و گاز، کابلکشی ها و قنوات قدیمی، لولههاي فاضالب، چشمهها، کانالپ : موقعیت تاسیسات زیرزمینی از قبیل چاه

برداري موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند، و تلفن که ممکن است در حین عملیات گودبرداري و خاك

هاي ذیربط، نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان و مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و با همکاري سازمان

 سازي آنها اقدام گردد.همچنین ایمن
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پذیر نباشد، باید با امکان "پ"-4-1-9-12ت : در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخی از تاسیسات مندرج در مفاد بند 

 هاي مربوط و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت آنها اقدام شود.همکاري سازمان

کوبی و میل مهار ورود به محدوده مالکیت امالك رداري از قبیل میخهاي گودبهاي پایدارسازي دیوارهچ : در استفاده از روش

 .باشد مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمانمجاور و همچنین معابر عمومی ممنوع می

 ها)کنی ساختمانگودبرداري(حفر طبقات زیرزمین و پی 12-9-2

سازي(مبحث هفتم پی و پی"هاي گود مفاد مبحث ازي جداره: سازنده موظف است در عملیات گودبرداري و پایدارس 12-9-2-2

 هاي ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازي را رعایت نماید.هاي اجرایی گودبرداريو دستورالعمل "مقررات ملی ساختمان)

یقاً توسط شخص ذیصالح هاي مجاور، دقهاي محل گودبرداري، همچنین دیوارها و ساختمان: در موارد زیر باید دیواره 12-9-2-4

هاي غیرمجاز به وجود آمده است، مهارها و مورد بررسی و بازدید قرار گرفته و در نقاطی که خطر ریزش، لغزش یا تغییر شکل

 وسایل ایمنی الزم از قبیل شمع و سپر نصب و یا مهارهاي موجود تقویت گردند :

 اي یکباراز پایدارسازي، حداقل هفتهالف : قبل از پایدارسازي کامل، به صورت روزانه و بعد 

 ب : بعد از وقوع بارندگی، طوفان، سیل، زلزله و یخبندان

 پ : بعد از هرگونه عملیات انفجاري

 ت : بعد از ریزش ناگهانی

 ث : بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها

آالت، سرازیر حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین: براي جلوگیري از بروز خطرهایی نظیر پرتاب سنگ، سقوط افراد،  12-9-2-5

وخاکبرداري، باید اطراف محل  آالت حفاريشدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و وسایل نقلیه با کارگران،وسایل و ماشین

داري و خاك به نحو مناسب محصور و محافظت شود. در صورتی که گودبر 2-5-12وخاکبرداري با رعایت مفاد بخش  گودبرداري

و در  9-5-12و  2-5-12برداري در مجاورت معابر و فضاهاي عمومی صورت گیرد، باید این حصار با رعایت مفاد بخش هاي 

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

روها متر از لبه گود ریخته شوند. همچنین این مواد نباید در پیاده1ودبرداري نباید به فاصله کمتر از :مواد حاصل از گ 12-9-2-7

 و معابر عمومی به نحوي انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردند.

هاي نیکی، لودر، کامیون یا انباشتن خاكآالت و وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل، بیل مکا:محل استقرار ماشین 12-9-2-8

حاصل از گودبرداري و یا مصالح ساختمانی در مجاورت گود، باید توسط شخص ذیصالح بررسی و حداقل فاصله مناسب تعیین 

 گردد، این فاصله باید دقیقاً از لبه گود رعایت شود.

 رگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.باشد، نباید کامتر می1:در گودهایی که عمق آنها بیش از  12-9-2-9

 متر باشد.4دار(رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از هاي شیبها، عرض معابر و راه:در گودبرداري 12-9-2-10

 ها و مجاري آب و فاضالبحفاري چاه 12-9-3

جاري آب و فاضالب، باید هر نوع گاز، گرد و غبار و مواد ها و م:به منظور ایجاد تهویه کافی در عملیات حفاري چاه 12-9-3-2

آلوده کننده دیگر که براي سالمتی افراد مضر است، به طرق مقتضی از محل کار خارج شود و به وسیله پمپ هوادهی نسبت به 

ند تا همواره هواي هاي تنفسی مناسب مجهز شوتهویه هواي چاه اقدام گردد. در صورت لزوم باید کارگران به ماسک و دستگاه

 سالم به آنها برسد.

ها و مجاري آب و فاضالب مرتبط است، باید متناسب با نوع کار به :کلیه افرادي که فعالیت آنها با عملیات حفاري چاه 12-9-3-3

 مجهز شوند. 4-12هاي فصل وسایل و تجهیزات حفاظت فردي، مطابق با ویژگی

 براي عملیات چاه کنی باید نسبت به موارد زیر اقدام نماید :: مقنی قبل از ورود به چاه  12-9-3-4
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الف : هوادهی و تهویه مناسب چاه و اطمینان از عدم وجود گازهاي سمی و مضر. همچنین اطمینان از عدم امکان سرازیر شدن 

 آب و سیالب به داخل چاه.

ي آزاد طناب به نقطه ثابتی در باالي چاه و حاضر بودن بند کامل بدن به خود و محکم نمودن انتهاب : بستن طناب نجات و حمایل

 همکار وي بر سر چاه.

لحاظ » هاي دستیحفاظتی چاه«نامه و مقررات ها و مجاري آب و فاضالب باید ضوابط مندرج در آیین:در حفاري چاه 12-9-3-6

 گردد.

 

 عملیات ساخت، برپایی و نصب اسکلت ساختمان 12-10

 اي فوالديهاجراي سازه 12-10-2

هاي طرح و اجراي ساختمان"هاي فوالدي باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث :ساخت، برپایی و نصب سازه 12-10-2-1

هاي فوالدي به صورت صنعتی باید انجام شود. به عالوه در برپایی و نصب سازه "فوالدي(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)

 رعایت شود. "ها(مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان)ساختماناجراي صنعتی "ضوابط و مقررات مبحث 

ها و ها، تیرها یا خرپاها، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده:در موقع نصب و برپایی اجزاي فوالدي سازه از قبیل ستون 12-10-2-2

ها انجام گرفته باشد. همچنین و مهرهها هاي نصب براي جوشکاري و یا بستن پیچهاي تعیین شده در نقشهرها کردن آنها، حداقل

 قبل از نصب هر عضو سازه بر روي سازه دیگر، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاري شده باشد.

ها به وسیله تیرهاي واسط با هاي نصب شده، باید این ستونها، براي جلوگیري از سقوط ستون:در موقع نصب ستون 12-10-2-3

ها به وسیله تیرهاي واسط امکان پذیر نباشد، باید با نظر شخص ذیصالح موقتاً با ها مهار شوند. چنانچه اتصال ستونسایر ستون

هاي مجاور و تامین پایداري آن رها مهارهاي جانبی پایدار گردند. در هر حال هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون 

 شود.

هاي مخصوص محکم و مناسب با هاي فوالدي و طنابرآهن و سایر اجزاي فوالدي باید از کابل:براي باال بردن تی 12-10-2-4

مصوب شوراي عالی حفاظت  "هانامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاهآیین"ضرایب اطمینان مندرج در 

در اثر خمش بیش از حد، باید قطعات چوب و یا مواد فنی استفاده شود. همچنین براي جلوگیري از صدمه دیدن کابل فوالدي 

 باشد.مشابه بین تیرآهن و کابل قرار داده شود. استفاده از زنجیر براي بستن تیرآهن و سایر اجزاي فوالدي مجاز نمی

کاله :در عملیات ساخت، برپانمودن و نصب اجزاي فوالدي سازه باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردي از قبیل  12-10-2-7

مورد استفاده قرار  4-12ایمنی، کفش ایمنی، حمایل بند کامل بدن، طناب مهار، عینک و دستکش حفاظتی با رعایت مفاد فصل 

هاي کنند، باید از ماسکگیرد. همچنین کارگرانی که سطح قطعات فوالدي را با مواد شیمیایی و یا با روش ماسه پاشی تمیز می

 تنفسی استفاده نمایند.

هاي فوالدي باید نقاط اتصال مناسبی براي قالب هاي مناسبی از قطعات و اجزاي تشکیل دهنده اسکلت:در قسمت 12-10-2-10

 بینی شود.هاي معلق پیشطناب نجات و مـهار داربست

تصل گردند. بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند، تا حد امکان باید روي زمین مونتاژ و م:قطعات فوالدي مرکب که می 12-10-2-11

ابتدا  "هاي فوالدي(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)مبحث طرح و اجراي ساختمان"در غیر این صورت باید با توجه به مفاد 

 در محل کارخانه یا پاي کار پیش نصب شوند.

صورت گیرد. باال کشیدن آالت از تریلر، کامیون و کامیونت باید از استفاده از وسایل باالبر و جرثقیل :تخلیه آهن 12-10-2-12

اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن و قطعات فوالدي به صورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز نبوده و باید از 

 جرثقیل و یا سایر باالبرهاي مکانیکی مناسب استفاده شود.
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 هاي بتنیاجراي سازه 12-10-3

ط شخص ذیصالح بازدید و نسبت به استحکام و پایداري کلیه اجزاي قالب ریزي توس:قالب بتن باید قبل از بتن 12-10-3-2

 ریزي از فرو ریختن قالب پیشگیري به عمل آید.اطمینان حاصل شود، تا در موقع بتن

-طرح و اجراي ساختمان":در موقع برداشتن قالب بتن، باید از گرفتن کامل بتن با رعایت ضوابط و مقررات مبحث  12-10-3-3

هاي الزم به ها باید احتیاطاطمینان حاصل گردد. در باز کردن و نگهداري قالب "مقررات ملی ساختمان) 9ن آرمه(مبحث هاي بت

 ها به عمل آید.منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی سقوط، لغزش و یا واژگونی قالب

به کفش، کاله، عینک و  4-12اید طبق مفاد فصل : کارگرانی که در امر ساختن، حمل و ریختن بتن اشتغال دارند، ب 12-10-3-4

پردازند و در معرض دستکش حفاظتی مجهز باشند. همچنین کارگرانی که در ارتفاع، به بستن میلگرد، قالب یا ریختن بتن می

ا و نیز افتادن خطر سقوط قرار دارند، باید مجهز به حمایل بند کامل بدن و طناب و طناب مهار بوده و براي جلوگیري از سقوط آنه

 ریزي موانعی نصب گردد.ابزار و وسایل کار از محل بتن

پاشی(شاتکریت) یا چکشی کردن بتن فعالیت کنند و یا در اندود، بتن:کارگرانی که به طور مداوم با سیمان کار می 12-10-3-5

 مجهز باشند.به دستکش، عینک و ماسک تنفسی حفاظتی مناسب  4-12دارند، باید با رعایت مفاد فصل 

ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیزکاري دستگاه از به کار افتادن اتفاقی آن پیشگیري به :دستگاه بتن 12-10-3-7

 عمل آید.

 سایر مقررات مربوط 12-11

 کلیات 12-11-1

ها و باید توسط ماموران سازمان ا، فقطکنتوره جابجایی در کنتورهاي برق،گاز،آب و اتصاالت قبل از و :هرگونه تغییرات 12-11-1-1

 .مسئوالن ذیربط صورت گیرد

 تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع 12-11-2

:کلیه عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث  12-11-2-1

 توسط اشخاص ذیصالح صورت گیرد. "ه مطبوع(مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان)تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهوی"

:در مواردي که براي عملیات اجرایی مربوط به تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع نیاز به جوشکاري یا  12-11-2-2

 الزامی است. 7-4-2-12و  6-4-2-12برشکاري حرارتی باشد، رعایت مفاد بندهاي 

کشی گاز لوله"کشی گاز و نصب تاسیسات و تجهیزات مربوط به آن باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث :لوله 12-11-2-3

 .توسط شخص ذیصالح انجام شود "ها(مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان)طبیعی ساختمان

حفاظتی مولد بخار و «نامه رج در آیینهاي آب گرم باید ضوابط منداندازي مولدهاي بخار و دیگ:در نصب و راه 12-11-2-4

 مصوب شوراي عالی حفاظت فنی لحاظ گردد.» هاي آب گرمدیگ

 کشی و نصب تاسیسات و تجهیزات برقیسیم 12-11-3

طرح و "کشی، نصب کلیدها، پریزها، تابلوها و وسایل و تجهیزات برقی باید با رعایت ضوابط و مقررات مبحث :سیم 12-11-3-1

ها مصوب نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاهو آیین "سات برقی(مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان)اجراي تاسی

 شوراي عالی حفاظت فنی توسط اشخاص ذیصالح انجام شود.

 هاي موقتکشی براي استفادهسیم 12-11-4

12-11-4-1 : 

ها متر از کف انجام شود. در غیر این صورت باید سیم5/2کشی براي استفاده موقت در صورت امکان باید در ارتفاع ب : سیم

 هاي احتمالی محفوظ بمانند.طوري نصب شوند که از آسیب
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 دار و شکنندههاي شیبها، سقفکار بر روي بام ساختمان 12-11-6

نورگیر، باید از  دارپذیر و یا شکننده از قبیل صفحات موجهاي پوشیده از صفحات شکل:هنگام کار بر روي سقف 12-11-6-3

متر استفاده شود. این صفحات باید به طور محکم و مطمئن نصب گردند تا از لغزش آنها میلی250صفحات چوبی با عرض حداقل 

 در زیر پاي کارگر جلوگیري به عمل آید.

 حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح 12-11-8

ها و نظایر ها، پرتگاهها، گودالهاي گودبرداري، دهانه چاهانی در نزدیکی لبه:از انبار کردن و انباشتن مصالح ساختم 12-11-8-1

 آن جلوگیري به عمل آید.

ردیف روي هم چیده 10، نباید بیش از 5-8-11-12هاي سیمان، گچ، آهک و نظایر آن با توجه به مفاد بند :کیسه 12-11-8-6

متر انباشته 2انجام شود. به عالوه آجر و سفال نباید با ارتفاع بیش از  هاي افقیشوند، برداشتن آنها نیز باید به صورت ردیف

 شود، و اطراف آن نیز باید با موانع مناسب محصور گردد.

هاي زیر، نامه: در انبار کردن مصالح و نگهداري مواد قابل انفجار و مایعات قابل اشتعال باید ضوابط مندرج در آیین 12-11-8-12

 حفاظت فنی لحاظ گردد :مصوب شوراي عالی 

 »هاسوزي در کارگاهپیشگیري و مبارزه با آتش«نامه الف : آیین

 »حفاظتی مواد خطرناك و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار«نامه ب : آیین

 »حفاظتی حمل دستی بار«نامه پ : آیین

 )1395-1396منتخب از بندهاي درج شده در پروانه ساختمان صادره شهرداري تهران(
:این پروانه و یا فتوکپی آن باید همراه سایر مدارك مورد نیاز زونکن کارگاهی تکمیل و همیشه در محل کارگاه در دسترس  5بند 

 باشد.

متري خطوط هوایی فشار 40:هرگاه در حین عملیات ساختمانی معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از  6بند 

اي قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه کیلووات هوایی برق منطقه20 متري خطوط3قوي و 

 نامه الزم از شرکت برق منطقه مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.اجازه

هاي مجاور به عمل نهاي الزم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمابینی:در هنگام عملیات ساختمانی پیش 11بند 

 مقررات ملی ساختمان) و استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد اجباري است. 12آید(مبحث 

 قانون کار مبنی بر خودداري از به کار گیري اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر الزامی است. 181: رعایت ماده  12بند 

ا کتباً به اطالع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید همچنین قبل از :مالک مکلف است شروع عملیات ساختمانی ر 13بند 

 ریزي، سقفها و...) و یا برپایی اسکلت فلزي کتباً مهندس ناظر را مطلع سازد.ریزي(پیهر بتون

ک، تعداد :نصب تابلوي مشخصات ساختمان در درست احداث شامل(کاربرد ساختمان، نام مهندسین ناظر، سازنده و مال 17بند 

طبقات، شماره و تاریخ پروانه و پالك ثبتی، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی ملک) در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله 

 مناسب قابل رویت باشد الزامی است.

دوم مبحث  15-1-7:کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاهی تحت پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند و طبق بند  18بند 

 مقررات ملی ساختمان اقدام گردد.

:مهندس ناظر موظف است قبل از شروع عملیات ساختمانی، از محل بازدید و هرگونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با  19بند 

 هاي مصوب و مندرجات مجوز صادره را کتباً به شهرداري اعالم نماید.نقشه



  WI-SA-01-00: کد
ري، نـاظر و راهنماي عمومی ویژه مهندسین مج

هاي کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجراي کارگاه

 29از  29صفحه   ساختمانی
 

 

بی مهندس ناظر بر اساس فرم(شروع عملیات) به دفاتر خدمات الکترونیک :شروع عملیات ساختمانی منوط به اعالم کت 20بند 

 مربوطه است.

ریزي، اتمام سقف هر طبقه، :مهندس ناظر مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را در زمان شروع عملیات، اتمام پی 21بند 

شهرداري(دفاتر خدمات الکترونیک) برابر فرم کاري و اتمام ساختمان را به کاري، تاسیسات برقی و مکانیکی، نازكپایان سفت

 مربوطه گزارش نماید.

هاي نامهها و قانون نظام مهندسی ساختمان و آیینقانون شهرداري 100ماده  7:مهندس ناظر موظف است مفاد تبصره  22بند 

 اي مجاور و...) رعایت نماید.هاجرایی آن را در کلیه عملیات ساختمان(اعم از تخریب، گودبرداري، کنترل ایستایی ساختمان

روز قبل با اعالم کتبی، 3:چنانچه مهندس ناظر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد نظارت خود را اعمال نماید مکلف است  23بند 

مالک و شهرداري مربوطه را مطلع نماید. بدیهی است تا رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی مهندس ناظر جدید و اخذ مجوز 

 باشد.از شهرداري ادامه کار باقیمانده ملک و ساختمان با مسئولیت ایشان میالزم 

 :مالک مکلف است برابر قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذیصالح و متخصص در امر ساختمان استفاده نماید. 25بند 

هیدات اجرایی صحیح به جداره وصل : چنانچه در نما از سنگ استفاده شود باید با سیم(اسکوپ) و یا رول پالك و یا تم 29بند 

 شود تا از ریزش آن جلوگیري گردد.

:تمامی عناصر به کار رفته در نما و دیواره و پنجره و نما باید با اسکلت ساختمان  پیوند داشته باشد تا در هنگام زلزله  30بند 

 احتمالی از ساختمان رها نگردد.

 ه!!! مقررات ملی ساختمان الزامی است.گان:رعایت ضوابط و مقررات مباحث بیست 32بند 

:مهندس ناظر موظف است هرگونه اقدام منجر به استفاده مغایر از کاربردهاي مندرج در این پروانه را کتباً به شهرداري  36بند 

 اطالع دهد.

دور پایانکار براي واحدهاي قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، ص 168: با عنایت به بند الف ماده  50بند 

 باشد.احداث شده بر مبناي این پروانه، منوط به رعایت کامل کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان می
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