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  گفتار پيش

  
الرعايه در طراحي،  اي است از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي الزم مقررات ملّي ساختمان مجموعه

ت ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير نظارت و اجراي عمليا
دهي مناسب، آسايش، بهداشت و  برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره كاربري و بهره

  .گردد صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي
هاي  نامه ديگر از قبيل آيين يـدارك فنـدر كنار مقررات ملّي ساختمان، م و ور ماـدر كش     

ها و نشريات  سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان كارهاي ساختمان  ساختماني، استانداردها و آيين
يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتوايي  ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي

  .كاري دارندحايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آش
سازد، الزامي بودن، اختصاري  آنچه مقررات ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي     

بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيث نيروي انساني ماهر، كيفيت و كميت مصالح 
گفته  پيش هاي باشد تا از اين طريق نيل به هدف ساختماني، توان اقتصادي و اقليم و محيط مي

  .ممكن گردد
نبايدهاي  و بايدها هاي مورد نياز واي از حداقلمجموعه در حقيقت مقررات ملّي ساختمان،     

گيري از با بهره توان مهندسي كشور و اجرائي و ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و
  .تدوين شده است تهيه و براي آحاد جامعه كشور، المللي وبين آخرين دستاوردهاي روز ملّي و

قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان وظيفه تدوين  33كه در اجراي ماده  اين وزارتخانه     
مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سال پيش طرح كلي تدوين مقررات ملّي ساختمان را تهيه و 

ي تدوين مقررات ملّي شورا«به مرحله اجرا گذاشته است كه براساس آن، شورايي تحت عنوان 
با عضويت اساتيد و صاحبنظران برجسته كشور به منظور نظارت بر تهيه و هماهنگي » ساختمان

حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن   پردازي، بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه
ملّي ساختمان  را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تدوين مقررات» هاي تخصصي كميته«

  .زير نظر شورا به وجود آورده است

 پ



 د 

هاي تخصصي مربوط به هر مبحث  كميته  نويس مقدماتي مبحث موردنظر، پس از تهيه پيش     
نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجام نظرخواهي از مراجع ذيصالح  پيش

ها  دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، انجمنهاي رسمي دولتي، مراكز علمي و  نظير سازمان
شهرداريهاي  و ها هاي نظام مهندسي ساختمان استان اي و مهندسي، سازمان هاي حرفه و تشكل

  .نمايند سراسر كشور، آخرين اصالحات و تغييرات الزم را اعمال مي
تصويب اكثريت  ن ومتن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملّي ساختما     

جامعه  دستگاههاي اجرائي و به شهرداريها و رسيده واينجانب اعضاي شوراي مذكور، به تأييد 
  .مهندسي كشور ابالغ گرديده است

با  از زماني كه اين وظيفة خطير به اين وزارتخانه محول گرديده، مجدانه سعي شده است     
هاي تخصصي مربوط به هر مبحث و كسب  ميتهتشكيل شوراي تدوين مقررات ملّي ساختمان و ك

صالح بر غناي هر چه بيشتر مقررات ملّي ساختمان بيفزايد و اين  نظران و مراجع ذي نظر از صاحب
گذار بوده است در اختيار جامعه مهندسي كشور قرار  طور كه منظور نظر قانون مجموعه را همان

  .دهد
قاي مهندس ابوالفضل صومعلو، معاون محترم وزير در بدين وسيله از تالشها و زحمات جناب آ     

امور مسكن و ساختمان و جناب آقاي دكتر غالمرضا هوائي، مديركل محترم مقررات ملّي ساختمان 
  .      نمايماند، سپاسگزاري ميو ساير كساني كه به نحوي در تدوين اين مجلد همكاري نموده

  
  علي نيكزاد                                                                                         

  و شهرسازي راهوزير                                                                                                        
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  مقدمه
  

افزايش جمعيت شهري و نياز به محل سكونت و كار در شهرها و به خصوص شهرهاي بزرگ 
ها عموماً باعث توسعه عمودي افزايش اين. افزايش تراكم و افزايش ارزش امالك را به دنبال دارد

  .شودشهرها و افزايش طبقات ساختمانها در باال و زير همكف مي
دهد و از طرف ديگر نياز به مدت ساخت را افزايش مي افزايش طبقات ساختمانها از يك طرف     

افزايش فضاهاي شهري براي حمل و نقل، تخليه و جابجايي مصالح و اجراي عمليات ساختماني را 
ساخت و ساز وسيع و حجيم در مناطق شهري اثر جدي بر ايمني، محيط زيست و زندگي . دهدمي

  .گذاردروزمره ساكنين اين مناطق مي
در چند دهه اخير در اكثر كشورهاي صنعتي و پيشرفته و يا در حال توسعه، ضوابط و مقرراتي      

در كشور ما نيز . ختماني تدوين شده استكارساز براي كاهش خطرات ناشي از اجراي عمليات سا
مقررات  12ويرايشهاي دوم و سوم مبحث  1385و  1380ويرايش اول و در سالهاي  1372در سال 

  .تدوين و ابالغ گرديده است "ايمني و حفاظت كار در حين اجرا"ي ساختمان تحت عنوان ملّ
امعه مهندسي و ادارات و سازمانهاي ذيربط ويرايش چهارم اين مبحث با توجه به مسائلي كه از طرف ج     

  .در بازنگري جديد موارد زير مد نظر قرار گرفته است. هاي مختلف مطرح گرديده تهيه شده استبه شكل
 .ويرايش كلي، حذف موارد تكراري، كوتاه و ساده سازي متن مبحث تا حد امكان - 

هاي ساختماني را مجاور كارگاهخطراتي كه ايمني، محيط زيست و زندگي روزمره ساكنين  - 
  .دهدتحت تأثير قرار مي

  .هاي ساختمانيريسك، ارزيابي ريسك، مديريت ريسك و به طور كلي مديريت ايمني كارگاه - 
  .هاي ساختمانيارتقاي ايمني و بهداشت كار شاغلين كارگاه - 
  .ايمني گودبرداري و تخريب - 
 تماني در موقع اجراي عمليات ساختماني به خصوصرعايت حق مالكيت مجاورين كارگاه ساخ - 

  .در گودبرداري
  .هاي دست اندركارانساده سازي متن و تفكيك وظايف و مسئوليت - 

  

اميد است با رفع ابهامات و نواقص در ويرايش قبلي و ارائه اطالعات تكميلي مورد نياز، زمينه 
  .هاي ساختماني فراهم آيداهاجرايي شدن بهتر و مؤثرتر اين مبحث در رابطه با كارگ

  

  مقررات ملّي ساختمان دوازدهممبحث  كميته تخصصي          
  

 ر



  كليات  12-1

1 

  
  
  

  كليات 12-1
  

  هدف 12-1-1
 حفاظت از و كار بهداشت ايمني، تأمين منظور به مقررات و ضوابط حداقل تعيين مبحث اين هدف
  .است ساختماني عمليات اجراي هنگام زيست محيط

  
   كاربرد دامنه 12-1-2

 امنظ قانون مشمول هايساختمان كليه ساختماني براي عمليات انجام در مبحث اين مفاد رعايت
  .است االجرا الزم ساختمان كنترل و مهندسي

  
  هاواژه و كلي تعاريف 12-1-3
 خود جاي در ندارد، عمومي جنبه كه اصطالحاتي ساير. شودمي ارائه زير تعاريف بخش اين در

 مورد آنها متداول معناي اند،نشده تعريف مبحث اين در كه اصطالحاتي براي. شد خواهند تعريف
  .است نظر

  
  ساختماني عمليات 12-1-3-1

 گودبرداري حفاظت خاكبرداري، خاكريزي، گودبرداري، تخريب، از است عمليات ساختماني عبارت
 سازيمحوطه بنا، نماسازي، تقويت و اساسي تعمير توسعه، دائم، و موقت بناهاي احداث سازي،پي و
 ساير و فاضالب و آب يمجار و هاچاه حفر ساختماني، كارگاه محل در ساختهپيش قطعات ساخت و

  .زيربنايي تأسيسات
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  ساختماني كارگاه 12-1-3-2
 در 1- 3- 1- 12 بند در مندرج ساختماني عمليـات از تعدادي يا يك كه است كارگاه ساختماني محلي

 يا مصالح؛ كردن انبار جهت كارگاه مجاور معابر از استفاده صورت اخذ مجوز براي در. شود انجام آن
  .شودمي محسوب ساختماني كارگاه جزء نيز هامحل اين آالت،ماشين و اتتجهيز استقرار

  
  كار محل 12-1-3-3

 به كارگران و باشد كارفرما اختيار در كه ساختماني كارگاه محدوده در است محل كار محلي
  .شوند وارد آنجا به كار انجام براي و باشند كار مشغول آنجا در كارفرما حساب به و درخواست

  
  تجهيزات و وسايل 12-1-3-4

 مشابه تجهيزات و سكوها ها،نردبان ها،داربست آالت،ماشين ابزار، از است وسايل و تجهيزات عبارت
  .شوندمي گرفته كار به ساختماني كارگاه در كه
  

  ساختمان رسمي مرجع 12-1-3-5
 و نظارت و ساختمان پروانه صدور مسئول قانون، طبق كه است مرجع رسمي ساختمان مرجعي

  .باشد خود عمل مورد محدوده در سازي ساختمان امر بر كنترل
 

  ذيصالح مرجع 12-1-3-6
 مقررات و ضوابط ابالغ يا تصويب تدوين، صالحيت قانون، طبق كه است مرجع ذيصالح مرجعي

  .باشد داشته را مشخصي
  

  ذيصالح شخص 12-1-3-7
يا  كارداني يا مهندسي كار به الاشتغ پروانه داراي مورد حسب كه است شخص ذيصالح شخصي

 بهداشت ايمني، امور بر نظارت صالحيت داراي يا شهرسازي و راه وزارت از مربوط رشته درتجربي 
 يا مربوط و رشته در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت از فني مهارت پروانه يا زيست، محيط و كار

  .رانندگي باشد و اداره راهنمايي از ساختماني آالتماشين با كار و تردد ويژه گواهي
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  ناظر مهندس 12-1-3-8
 هايرشته از يكي در كار به اشتغال پروانه داراي حقوقي يا حقيقي شخصي(ناظر) مهندس ناظر 

 در ساختماني عمليات صحيح اجراي بر كه است ساختمان كنترل و مهندسي نظام قانون موضوع
  .نمايدمي نظارت خود اشتغال پروانه در مندرج صالحيت حيطه

  
  مجري)( سازنده  12-1-3-9

 اشتغال پروانه داراي ساختمان اجراي زمينه در كه حقوقي يا حقيقي است (مجري) شخصي سازنده
   منعقد كار صاحب با كه همسان قراردادهايعقد  با و است شهرسازي و راه وزارت از كار به
ي ساختمان و ساير مصوب، مقررات ملّ هاينقشه اساس بر را ساختماني عمليات اجراي نمايد،مي

عمليات  اجراي در كار صاحب نماينده ساختمان سازنده .دارد برعهده قرارداد به منضم مدارك
 ساختمان كنترل مراجع نظارت و ديگر و ناظر به كار اجراي مراحل كليه پاسخگوي و بوده ساختمان

  .باشدمي
  

   كار بصاح 12-1-3-10
 بوده ساختماني كارگاه مالك قانوني مقام قائم يا مالك كه حقوقي يا حقيقي است صاحب كار شخصي

 را مربوط به آن زيست محيط حفاظت و كار بهداشت ايمني، مسئوليت و ساختماني عمليـات و اجراي
 به اشتغال روانهپ داراي كار صاحب كه صورتي در. نمايدمي واگذار سازنده به كتبي قرارداد طبـق بر
  .شودمي محسوب نيز سازنده شود، دارعهده را اجرايي عمليات رأساً خود و باشد اجرا زمينه در كار
  

   پيمانكار 12-1-3-11
 از قسمتي كه به عنوان پيمانكار جزء يا فرعي اجراي حقوقي يا حقيقي است پيمانكار شخصي

  . شودمي دارعهده هسازند با كتبي قرارداد طبق بر را ساختماني عمليات
  

   فرما خويش 12-1-3-12
 ديگر كارگران بكارگيري بدون ساختماني كارگاه در كه است حقيقي ذيصالحي خويش فرما شخص

 را ساختماني عمليات از هاييقسمت يا قسمت انجام مسئوليت پيمانكاري، كتبي قرارداد طبق بر و
  .شودمحسوب مي جزء يا فرعي پيمانكار ساختماني كارگاه در فرما خويش. گيردمي عهده بر
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   كارفرما 12-1-3-13
به هزينه  ساختماني كارگاه در را كارگر نفر چند يا يك كه حقوقي يا حقيقي است كارفرما شخصي

  .باشد كار صاحب يا سازنده ،ءپيمانكارجز اينكه از اعم گمارد،كار مي به مزد پرداخت با و خود
  

   كارگر 12-1-3-14
 با هزينه و درخواست به مزد دريافت مقابل در ساختماني كارگاه در كه است حقيقي كارگر شخصي

  .كند كار كارفرما
  

  حفاظت 12-1-3-15
 اموال، اشياء، افراد، از مراقبت و نگهداري منظور به كه عملياتي و اقدامات از است حفاظت عبارت
  .شودمي برده بكار ت ساختمانيخطرات ناشي از اجراي عمليا مقابل در تجهيزات ابنيه، وسايل و

  
  ايمني 12-1-3-16

  :از است عبارت ايمني
مصون و محفوظ بودن كليه كارگران و افرادي كه به نحوي در كارگاه ساختماني با عمليات  :الف

  .ساختماني ارتباط دارند
ني كارگاه ساختما) شعاع موثر( مصون و محفوظ بودن كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي :ب 

  .كنندعبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي
حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تاسيسات، تجهيزات و نظاير آن در داخل يا مجاورت  : پ

  .كارگاه ساختماني
  

  خطر 12-1-3-17
 به خسارت افراد، به صدمه و آسيب رساندن پتانسيل داراي كه شودمي اطالق شرايطي خطر به
 شده  تعيين قبل از عمل يك اجراي در كارايي كاهش يا مواد بردن بين از و ناهاب تجهيزات، وسايل،
  .باشد
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  )ايبهداشت حرفه(كار  بهداشت 12-1-3-18
 و كار از ناشي هايبيماري از پيشگيري فن و علم از است عبارت) ايبهداشت حرفه( بهداشت كار

  .كار محل آور انزي عوامل كنترل طريق از شاغل افراد سالمتي سطح ارتقاي
  

  زيست محيط 12-1-3-19
) شعاع موثر( محيط زيست عبارت است از سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي

كنند و همچنين جلوگيري از آلودگي هوا، آب، كارگاه ساختماني عبور و مرور، فعاليت يا زندگي مي
  .خاك و آلودگي صوتي ناشي از عمليات ساختماني

  
  حادثه 12-1-3-20

 صدمه يا و مالي خسارت باعث و افتد اتفاق ايمنتظره غير طور به كه است عمد غير حادثه رخدادي
  .شود جاني

 
  كار از ناشي حادثه 12-1-3-21

 كارگاه در شاغلين براي آن سبب به و وظيفه انجام حين در كه است حادثه ناشي از كار رخدادي
 دهد رخ نيز ديدهحادثه افراد به رساني كمك حين كه وادثيح همچنين. افتد اتفاق ساختماني

  .گرددمي محسوب كار از ناشي حادثه
  

  شغلي بيماري يا كار از ناشي بيماري 12-1-3-22
 به كارگر براي كار محل در اشتغال اثر در است كه بيماري ناشي از كار يا بيماري شغلي بيماري

آور در و به عنوان عامل زيان كار محل در آن با مرتبط و اصلي عامل و شده، تشديد يا آمده وجود
  .باشدمي محل كار موجود

  
  ريسك 12-1-3-23

 را آن از حاصل پيامدهاي در آورزيان عوامل با مواجهه يا رويداد يك وقوع احتمال حاصلضرب
يك احتمال بوجود آمدن آسيب و صدمه از به بيان ديگر، ريسك عبارت است از . گويندريسك مي

  .معين خطر
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  ريسك مديريت 12-1-3-24
هايي كه ممكن است از مديريت ريسك عبارت است از شناسايي مخاطرات احتمالي، ارزيابي ريسك

يا ريزي در مورد اقدامات كنترلي به منظور اجتناب گيري و برنامهمخاطرات فوق بوجود آيند، تصميم
 ها، اجراي اقدامات كنترلي، مشاهده و بازبيني موثر بودن اقدامات و مستندسازيكاهش سطح ريسك

  .آنها
  

  ريسك ارزيابي 12-1-3-25
و بررسي پيامدهاي  ،يك روش منطقي براي تعيين اندازه كمي و كيفي خطراتارزيابي ريسك 

قيقت از اين طريق در ح. بالقوه ناشي از حوادث احتمالي بر روي افراد، مواد، تجهيزات و محيط است
گيري در  ارزشي براي تصميم هاي با هاي كنترلي موجود مشخص شده و داده ميزان كارآمدي روش

نها فراهم ريزي براي واكنش به آهاي كنترلي و برنامه خطرات، بهسازي سيستم ريسكزمينه كاهش 
  .شودمي
  

   عادي غير ساعت در كار 12-1-3-26
 شده تعيين پيش از يا و عادي وقت از خارج در كه است كاري از كار در ساعت غير عادي عبارت

  .شودنمي تلقي عادي غير ساعت در كار ايمني، و حفاظت كارگران و نگهبانان كار. شود انجام
  

   شب در كار 12-1-3-27
  .گيرد انجام بعد روز بامداد 6 لغايت 22 ساعت بين كه است كاري از كار در شب عبارت

  
   موقت سازه 12-1-3-28

 به حفاظتي و اصلي عمليات اجراي جهت در و كارگاه تجهيز براي كه است ايسازه موقت سازه
 الزم استحكام و پايداري داراي مربوط هاينامهآيين طبق بايد سازه اين. شودمي اجرا موقت صورت

  .باشد وارده بارهاي مقابل در
 

  گذاري برچسب 12-1-3-29
  . گويند را برچسب گذاري شيميايي تركيب يا و ماده يك گذاري نشانه و شناسايي بررسي،
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   مواد ايمني اطالعات برگه 12-1-3-30
 شيميايي تركيب يا و ماده يك بهداشتي و ايمني اطالعات خصوص در مطالب مجموعه يا و برگه
 اين اطالعات. باشدمي اضطراري و عادي موارد در استفاده قابل و كاربردي مختلف اياجز شامل
 استفاده، نحوه كاربردها، شيميايي، و فيزيكي خصوصيات شيميايي، تركيب يا و ماده نام شامل
 قابليت انسان، براي بهداشتي مخاطرات سوزي، آتش نشت، شرايط در مقابله نحوه اشتعال، درجه
 اصول رعايت و اضطراري شرايط در پاسخ و مقابله در ارزش با اطالعات هرگونه والًاص و انفجار
  .است كاربردي و خالصه بصورت مربوط بهداشتي و ايمني

  
  اجرا از قبل اقدامات و خاص مجوزهاي  12-1-4
  :شود انجام سازنده توسط بايد زير اقدامات ساختماني عمليات شروع از قبل 1- 12-1-4

مصالح  انباركردن ساختماني، تخليه و عمليات اجراي منظور به الزم مجوزهاي و هاوانهپر كليه :الف
 عمومي، فضاهاي ساير و هاخيابان روها،پياده در آالت ساختمانيو تجهيزات، پارك ماشين

 يا و مسدود. شود اخذ ذيربط مراجع از شب در كار همچنين عمومي و تسهيالت از استفاده
  .بود خواهد مجاز 1-2-2-12 بند رعايت با عمومي معابر و روهاهپياد نمودن محدود

در اجراي  همچنين و مجاوركارگاه و داخل درختان از حفاظت نحوه تجهيزكارگاه، طرح : ب
ي ساختمان، هاي ساختماني مصوب شوراي تدوين مقررات ملّدستورالعمل اجرايي گودبرداري

 مرجع تأييد به گود تهيه و هاي ديواره داريپاي و حفاظت نحوه و گودبرداري عمق و پالن
  .گيرد قرار ناظر اختيار در نظارت جهت آن از نسخه يك و رسيده ساختمان رسمي

 به اصالح براي پيشنهادي نظرات اشكال، مشاهده صورت در و بررسي اجرايي هاينقشه : پ
  .شود اعالم صاحب كار و طراح به طوركتبي

هاي كاركنان ختار سازماني اجراي كار، شرح وظايف و مسئوليتبرنامه زمانبندي كار، سا : ت
كليدي و مستندات مربوط به تاييد صالحيت آنها كتباً به اطالع صاحب كار و مهندس ناظر 

  .برسد
 برقرار ساختماني كارگران اجباري بيمه همچنين و كارگاه ثالث شخص و مدني مسئوليت بيمه : ث

  .گردد
  .گودبرداري و تخريب از قبل بنايي زير تاسيسات ساير و گاز برق، آب، ابانشع جابجايي يا قطع : ج
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 هايسازه و وسايل)  ايستايي نظر از( فني مشخصات و هانقشه كليه است موظف سازنده 2- 12-1-4
 تجهيزات وسايل، گذرگاه و توقفگاه موقت، حفاظتي حصار موقت، سرپوشيده راهرو قبيل از حفاظتي

 و اندازها دست و هاحفاظ ها،پل هايپايه سپرها، ها،شمع همچنين و مانيساخت آالتماشين و
 داراي ذيصالح شخص تأييد به بكارگيري و نصب ساخت، از قبل را قبيل اين از تجهيزاتي و وسايل
 جهت را آن از نسخه يك و برساند) مربوط صالحيت حدود در( مهندسي كار به اشتغال پروانه
ها و مشخصات فني راهرو سرپوشيده و حصار نقشه .دهد قرار ناظر سمهند اختيار در نظارت

  .حفاظتي موقت بايد به تاييد مرجع رسمي ساختمان نيز برسد
  

  زيست حفاظت محيط و بهداشت كار ايمني، مسئوليت  12-1-5
 تأمين و حفظ منظور به الزم اقدامات است موظف سازنده ساختماني كارگاه هر در 12-1-5-1

  .آورد عمل به را زيست حفاظت محيط و هداشت كارب ايمني،
  

 كارگاه يك در همزمان، طور به فرما خويش افراد يا كارفرما چند يا يك هرگاه 12-1-5-2
 مربوط مقررات اجراي مسئول خود پيمان محدوده در كارفرما هر باشند، كار به مشغول ساختماني

 يك در همزمان طور به كه كارفرماياني. باشدمي زيست حفاظت محيط و بهداشت كار ايمني، به
 و نموده همكاري يكديگر با مذكور مقررات اجراي در بايد هستند، فعاليت مشغول ساختماني كارگاه
 بيمه برقراري. باشدمي آنها بين هماهنگي مسئول مراقبت و ايجاد نيز اصلي پيمانكار يا سازنده

  .كاهدنمي مربوط مسئولين و كارفرما ده،سازن هايمسئوليت از ثالث شخص و مدني مسئوليت
  

 پروانه داراي ذيصالح شخص از موظفند ساختماني هايكارگاه سازنده و كارفرمايان 12-1-5-3
 در شاغلين بعالوه،. نمايند استفاده ساختماني عمليات در ويژه گواهي يا و فني مهارت يا اشتغال
 از را مربوط هايگواهي و فراگرفته را ايمني و كار بهداشت هايآموزش بايد ساختماني هايكارگاه
  .باشند نموده دريافت ذيصالح مراجع

  
 و سالمت ايمني، تأمين براي موظفند ساختماني هايكارگاه كارفرمايانساير  و سازنده 12-1-5-4

 قرار آنها اختيار در و تهيه مبحث اين مقررات اساس بر را الزم تجهيزات و وسايل كارگران، بهداشت
 و تجهيزات و وسايل كاربرد مورد در و نيز آموخته كارگران به را وسايل اين كاربرد چگونگي .دهند
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 و مذكور وسايل از نگهداري و استفاده به ملزم نيز كارگران. نمايند نظارت مذكور مقررات رعايت
  .باشندمي مربوط هايدستورالعمل اجراي

  
 پي، معرفي روي از متر ارتفاع18 يا و مترمربع 3000 زا بيش زيربناي با هايكارگاه در 12-1-5-5

. باشدالزامي مي زيست محيط تظاحف و كار بهداشت ايمني، شخصي ذيصالح به عنوان مسئول
در  ابالغي وزارت راه و شهرسازيهاي ساختماني بعالوه با توجه به دستورالعمل اجرايي گودبرداري

گودبرداري به ري شخص ذيصالح و آشنا به مسائل ايمني گودهاي با خطر زياد و بسيار زياد بكارگي
اصلي  هايتعيين مسئول ايمني رافع مسئوليت .است الزامي "گودبرداري كارگاه مسئول ايمني"عنوان 

  .باشدسازنده نمي
  

 از الزم، حفاظت و ايمني تأمين تا است موظف سازنده حادثه، وقوع احتمال صورت در 12-1-5-6
 خسارت، به منجر حادثه وقوع صورت در. نمايد خودداري خطر موضع در تمانيساخ عمليات ادامه
 مورد حسب را مراتب خطر، رفع براي فوري اقدامات انجام از پس است موظف سازنده فوت، يا جرح

  .نمايد گزارش ذيربط مراجع به
  

 تنهايي به كار، عادي ساعت از خارج كه دهد اجازه كارگري هيچ به نبايد كارفرما 12-1-5-7
 برقراري امكان كافي، روشنايي بايد عادي، غير ساعت در كار انجام صورت در. باشد كار به مشغول
  .شود فراهم كارگران نياز مورد خدمات تمام نيز و ارتباط

  
 ساختماني عمليات بر اجراي مقررات اين مبحث در نظارت به موظف ناظر مهندس 12-1-5-8

 را مواردي ساختماني، عمليات با ارتباط در ناظر مهندس هرگاه. باشدمي 1-3-1-12 بند موضوع
 رسمي مرجع به را مراتب سازنده، به كتبي تذكر ضمن بايد نمايد، مشاهده مبحث اين خالف

  .نمايد اعالم ساختمان
  

 مهندسي نظام سازمان همچنين و ساختمان پروانه صدور مراجع ساير و شهرداري 12-1-5-9
 مراتب بايد تخلف بروز صورت در. نمايند نظارت ناظر مهندس و سازنده عملكردبر نيز بايد ساختمان

  .گردد گزارش ساختمان مهندسي نظام انتظامي شوراي به
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  كليات 12-2-1
سازنده بايد نسبت به شناسايي شرايط و مخاطرات احتمالي محيط كار و ارزيابي  12-2-1-1

هايي كه ممكن است از اين مخاطرات بوجود آيد، اقدام نموده و اقدامات پيش گيرانه مناسب ريسك
  .ل آوردجهت حذف مخاطرات احتمالي و به عبارت ديگر مديريت ريسك را بعم در
  

سازنده موظف به پيام رساني موثر و مطلوب به منظور تامين ايمني، بهداشت كار و  12-2-1-2
 محيط زيست در داخل و اطراف كارگاه ساختماني با استفاده از عالئم تصويري هشداردهنده، تظاحف

 ")ملّي ساختمانمبحث بيستم مقررات (عالئم و تابلوها "مطابق مفاد مبحث الزام كننده و آگاه كننده 
  .باشدمي
  

محصور  ايمن و مطمئن طور به 9-5-12بايد با رعايت مفاد بخش  ساختماني كارگاه 12-2-1-3
 اطراف در همچنين. آيد عمل به جلوگيري آن داخل به مسئول غير و متفرقه افراد ورود از و شده

 ضروري باشد، رويت قابل روز و شب در كه دهنده، هشدار عاليم و تابلوها نصب ساختماني كارگاه
  .است

  
  ساختماني كارگاه مجاوران و عابران ايمني 12-2-2
براي تخليه  عمومي، فضاهاي و معابر ساير و روها موقت پياده نمودن محدود يا مسدود 12-2-2-1

ممنوع است، مگر با اخذ مجوز از مراجع  ساختماني عمليات انجام و يا مصالح، وسايل و تجهيزات
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و  3- 2- 2-  12و مفاد بندهاي 3- 5- 12و  4- 1- 12هاي بخش مفاد مدت معين و با رعايت ذيربط براي
  :زير و موارد 12-2-2-4

 عابران، مخاطراتي براي كه شوند داده قرار جايي در بايد ساختماني مصالح و تجهيزات وسايل، :الف
 همچنين. نياورند وجود به مجاور كارگاه ساختماني درختان و بناها عمومي، تأسيسات خودروها،

مانع دسترسي به تاسيسات و تجهيزات شهري از قبيل آب و برق و گاز، فاضالب، شيرهاي 
 فوق و تجهيزات وسايل ،مصالح. آتش نشاني و يا مانع ديد عالئم راهنمايي و رانندگي نشوند

  .شوند مشخص احتياط قرمز هايچراغ و درخشان عالئم وسيله به بايد نيز هاشب
 مراقبت بايد باشد، آن مجاور يا عمومي معابر در ساختماني مصالح تخليه به نياز كه ارديمو در : ب

  .آيد عمل به آنها احتمالي ريزش يا ريختن فرو لغزش، از جلوگيري منظور به كافي
 با بايد گيرد، قرار عمومي معابر در) 2-7-12 بخش موضوع( داربست هايپايه كه مواردي در : پ

  .شود جلوگيري آن هايپايه حركت و شدن جا به جا از مؤثر يلوسا از استفاده
  
 يا و آمد عابران و رفت خطري متوجه ساختماني عمليات اثر انجام بر كه هنگامي 12-2-2-2

 مورد چند يا يك ذيربط مراجع از نظر كسب با و 1-2-2-12 بند مفاد رعايت با باشد، بايد خودروها
  :شود گرفته كار به زير موارد از

  مناسب فاصله در خطر اعالم پرچم با نگهبان چند يا يك گماردن :الف
 هايچراغ نصب و خطر محوطه از مناسب فاصله در متحرك حفاظتي هاينرده دادن قرار : ب

  دهنده هشدار عالئم ساير يا زن چشمك
  مناسب فاصله در مسير كنترل وسايل و دهنده آگاهي عالئم نصب : پ
  
  راه در سرپوشيده موقت راهروي احداث بنا، مجاور عرض و طول تمام در زير موارد در 12-2-2-3

  :است الزامي 4-5-12 بخش مفاد رعايت با عمومي عبور
  .باشد آن ارتفاع درصد 40 از كمتر عمومي معابر از تخريب دست در بناي فاصله كه صورتي در :الف
 25 از كمتر عمومي معابر از ازسازيب و تعمير يا احداث دست در بناي فاصله كه صورتي در : ب

  .باشد آن ارتفاع درصد
  
 در موقت عبور راه بايد باشد، شده مسدود يا محدود عمومي عبور راه كه صورتي در 12-2-2-4

  .گردد ايجاد برسد، ذيربط مراجع تأييد به كه مناسبي محل
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 يا عمومي سهيالتت از استفاده براي عمومي معابر در كه حفاري هايمحل روي بر 12-2-2-5
 ايستايي و مقاومت با پياده عابر عبور موقت پل يك بايد گيرد،مي صورت مربوط انشعابات نصب
 كه صورتي در. شود ايجاد مناسب حفاظتي نرده با و رو پياده عرض يا متر 5/1 حداقل عرض با الزم،

 مناسب عرض با و كافي مقاومت با پلي موقتاً بايد باشد، گرفته محل تردد خودرو صورت در حفاري
  .شود ايجاد خودروها عبور براي رسد،مي ساختمان رسمي مرجع تأييد به كه
  

 كارگاه، موقت حفاظتي حصار قبيل از موقت هايسازه اجزاء از هريك زدگي بيرون 12-2-2-6
 مفاد رعايت با مگر است ممنوع ساخت دست در بناي محدوده از داربست و حفاظتي سرپوش
  :زير شرايط و 3- 2-2-12 و 2-2-2-12 و 1-2-2-12 بندهاي
 سطح روي از و متر 5/2 از كمتر نبايد رو پياده سطح روي از زدگي بيرون عمودي فاصله: الف

  .باشد متر 5/4 از كمتر رو سواره
  .شوند باز عمومي گذر سمت به كارگاه داخل از نبايد هاپنجره و درها : ب
  

  افراد سقوط از جلوگيري 12-2-3
 سطوح ها،پلكـان قبيل از آن اطـراف محوطه و ساختماني كارگاه مختلف هايقسمت 1- 12-2-3

 تمام نيمه و باز ديوارهاي و هاسقف اطراف آسانسور، هايچاه طبقات، كف در باز هايدهانه شيبدار،
 فاضالب، و آب حفاري دست در هايچاه تأسيسات، عمودي هايلوله عبور هايمحل طبقـات،

 در را افراد سقوط خطر احتمال كه استخرها، و هاحوض ها،گودال ها،گودبرداري اطراف ها،كانال
  اصلي، و دائم هاينرده ها وحفاظ نصب يا شدن نــهايي محصور و شدن پوشيده زمان تا بايد بردارد،

 و محكم حفاظتي هاينرده يا هاپوشش وسيله به 6-5-12 و 2-5-12هاي بخش مفاد رعايت با
 رويت قابل و مناسب هشداردهنده تابلوهاي و هاچراغ ها،شبرنگ از استفاده با مورد حسب و مناسب

 و سقوط احتمال چنانچه فوق، موارد كليه در. گردند حفاظت موقت طور به شب، و روز طول در
 ناسبم پاخورهاي نصب به نسبت موقتاً بايد باشد، داشته وجود ساختماني مصالح يا كار ابزار ريزش
  .گردد اقدام 3-5-12 بخش در مندرج شرايط طبق

  
 نرده، حفاظ، بست، چوب اسكلت، هرگونه روي بر ايمني حد از بيش بارگذاري 2- 12-2-3

  .باشدنمي مجاز آن نظاير و هاگذرگاه و هادهانه سرپوش موقتي، هايپوشش
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 و نمود تضمين را يمنيا ديگر طرق به تواننمي كه خطرهايي بروز از جلوگيري براي 3- 12-2-3
 حفظ براي نيز و خطر منطقه يا شده محصور محوطه به متفرقه افراد ورود از جلوگيري براي همچنين

 عالوه به. شوند گمارده كار به شب و روز طول تمام در مراقبيني يا مراقب بايد شده، نصب عالئم
 و بهداشت كار ايمني، خطري هك شرايطي در آن، نبايد شده ساخته هايقسمت يا ساختماني كارگاه
  .شود رها خود حال به كند، تهديد را زيست محيط

  

  گرفتگي برق و سوختگي حريق، از جلوگيري 12-2-4
  كليات 12-2-4-1

  :براي جلوگيري از حريق، سوختگي و برق گرفتگي رعايت الزامات زير ضروري است
 هايآتش كردن روشن و سيگار كشيدن دارد، وجود سوزي آتش خطر كه هاييمحل كليه در :الف

 در. است ممنوع ايمن غير گرمايشي وسايل و محصور غير روشنايي وسايل كردن روشن روباز،
ي مبحث بيستم مقررات ملّ( هاعالئم و نشانه"با رعايت ضوابط و مقررات مبحث  بايد هامحل اين

 آتش« و »كشيدن سيگار« ،»سوزي آتش خطر« قبيل از هشداردهنده تابلوهاي ")ساختمان
 "هاكارگاه در سوزي آتش با مبارزه و پيشگيري" نامهآيين رعايت. شود نصب» نكنيد روشن
  .باشدمي الزامي فني حفاظت عالي شوراي مصوب

 خارج كار محل از روزانه طور به و آوريجمع مناسبي جاي در بايد احتراق، قابل مصالح ضايعات : ب
  .باشدنمي مجاز ساختماني كارگاه محل در مواد اين اندنسوز. شود حمل مجاز هايمحل به و

 مواد و روغن به آلوده هاينخاله روغني، هايپارچه گريس، روغن، نمودن انبار و آوري جمع : پ
  .باشدنمي مجاز آنها مجاورت در يا ساختماني تجهيزات و وسايل روي آن نظاير و نفتي

 روغن، سوختي، مواد قبيل از اشتعال و احتراق قابل الحمص و مواد موقت نگهداري و كردن انبار : ت
 مقررات ضوابط و رعايت با بايد وگوني چوب استايرن، پلي ديواري، كاغذ چسب، تينر، رنگ،

نامه و آئين ")ساختمان يملّ مقررات سوم مبحث( حريق برابر در هاساختمان حفاظت"مبحث
  .گيرد صورت وب شوراي عالي حفاظت فنيها مصسوزي در كارگاهپيشگيري و مبارزه با آتش

  
  اشتعال قابل مايعات 12-2-4-2

  :باشددر خصوص مايعات قابل اشتعال رعايت موارد زير الزامي مي
 سوختي مواد ريختن از و شود خاموش ساختماني آالتماشين موتور بايد سوختگيري از قبل :الف

  .گردد جلوگيري موتور داغ هايقسمت و اگزوز روي
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 زمين سطح روي نبايد باشد،مي سانتيگراد درجه 7 از كمتر آنها زني شعله نقطه كه مايعاتي : ب
 يا ظروف داخل و ليتر 18 از كمتر هايظرف در محدود صورت به اينكه مگر شوند، نگهداري
  .شوند نگهداري شده حفاظت مخازن

 موتور، روي مذكور ادمو كه باشد شده تعبيه جايي در نبايد سوخت مخازن سرريز و خروجي : پ
  .شود ريخته جرقه، ايجاد منابع ساير و باطري برق، كليد ،برق تابلو اگزوز،

 ،كندمي شعله يا جرقه توليد كه وسايلي از نبايد دارد، وجود اشتعال قابل مايعات بخار كه جايي در : ت
  .شود دهاستفا زا جرقه برقي وسايل و چراغ گاز، پيلوت سيگار، فندك، كبريت، قبيل از

 و محكم كامالً درب داراي و نشكن و نسوز جنس از بايد االشتعالسريع مايعات محتوي ظروف : ث
  .برچسب گذاري شده باشد آنها روي بر و بوده محفوظ

  
  موقت كننده گرم وسايل  12-2-4-3

  :استفاده از وسايل گرم كننده موقت موارد زير بايد رعايت شود هنگام
 بايد شود،مي استفاده موقت طور به كننده گرم وسيله هر يا بخاري از كار لمح در كه زماني :الف

 قابل مواد تا كننده گرم وسيله فاصله حرارت، درجه قبيل از مربوط مقررات و ضوابط كليه
  .گردد رعايت مضر گازهاي خروج اشتعال و

 قرار كف روي مطمئن ونح به بايد استفاده موقع در هابخاري قبيل از موقت كننده گرم وسايل : ب
  .باشد نداشته وجود آنها شدن واژگون امكان كه طوري به شوند، داده

  .باشدنمي مجاز ساز دست برقي وسايل از استفاده. باشد استاندارد بايد برقي كننده گرم وسايل : پ
كافي استفاده از وسايل گازسوز و نفت سوز بدون دودكش در فضاهاي كامالً بسته، بدون تهويه  : ت

  .باشدهوا ممنوع مي
  .آيد عمل به آنها جلوگيري بودن روشن هنگام در نفتي، هايبخاري در نفت ريختن بايد از  : ث
  

  آسفالت و قير پخت 12-2-4-4
  :پخت قير و آسفالت در كارگاههاي ساختماني بايد با رعايت موارد زير انجام شود

 باشند، شده محكم خود جاي در بايد استفاده موقع در آسفالت و قير پخت هايديگ و بشكه :الف
  .نشود افراد متوجه خطري هيچ كار حين در كه طوري به
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 فضاي در و ساختمان از خارج در بايد استفاده موقع در آسفالت و قير پخت هايديگ و بشكه : ب
 موارد كليه رعايت با باشد مگرممنوع مي عمومي معابر در آنها قراردادن. شوند داده قرار باز

  .ساختمان رسمي مرجع از اجازه كسب و زيست محيط و بهداشت كار ايمني،
  .باشد دسترس در مناسب حريق اطفاء وسايل بايد آسفالت و قير پخت هايديگ با كار موقع در : پ
 بازديد مورد بايد رودمي كار به آسفالت و نصب ايزوگام و قير پخت جهت كه هاييمشعل شيلنگ : ت

  .باشد شده مهار محكم طور به بست با مشعل و مخزن به آن اتصال محل و گرفته قرار
 باز محوطه از قسمتي آنكه مگر شود، نگهداري بسته محوطه در نبايد داغ، قير محتوي ظروف : ث

  .گيرد انجام كافي و كامل طور به تهويه عمل و باشد
 و دستكش به بايد دارند اشتغال آسفالت پخش و حمل پخت، قير، كردن گرم به كه كارگراني : ج

  .است ممنوع نردبان از كارگران توسط داغ قير يا آسفالت بردن باال. باشند مجهز حفاظتي ساعدبند
 فوقاني قسمت ابتدا كه گردد اتخاذ ترتيبي بايد جامد قير محتوي هاي بشكه كردن گرم براي : چ

 در قير ظرف زيرين هايمتقس به شعله تابش و دادن حرارت از و شود ذوب ظرف در قير
  .آيد عمل به جلوگيري كار ابتداي

 و منـاسب كامالً درپـوش بعالوه باشد، باز كامـالً آن درب بايد قير، بشكه دادن حرارت هنـگام : ح
 قير كشيدن شعله و گرفتن آتش درصورت تا باشد دسترس در بايد داريدسته و محفـوظ

  .نمود اقدام آتش كردن خفه به نسبت آن، دادن قرار با فوراً بتوان
 كوچكي دسته داراي بايد اصلي، دسته بر عالوه داغ، آسفالت و قير حمل مخصوص هايسطل : خ

  .شود انجام راحتي به آنها تخليه عمل تا باشند تحتاني قسمت در
 وادم با دارند تن بر كه لباسي پاكسازي به مجاز كار، پايان از پس آسفالت و قير پخت كارگران : د

 و خارج تن از خود را لباس ابتدا بايد موارد اينگونه در. باشندنمي بنزين قبيل از اشتعال قابل
  .گردد اقدام مناسب خطربي مواد با آن پاكسازي و نظافت به نسبت مناسب محل در سپس

  
  بخار هايديگ 12-2-4-5

 بايد گيرند، قرار استفاده وردم دائم يا موقت صورت به اينكه از اعم گرم آب و بخار هايديگ كليه
 يملّ مقررات چهاردهم مبحث( مكانيكي تأسيسات" مبحث مقررات رعايت با و ذيصالح افراد توسط

 اندازي راه و نصب هاي بخار مصوب شوراي عالي حفاظت فني،نامه حفاظتي ديگو آئين ")ساختمان
  .شوند
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  برق و گاز با جوشكاري و برشكاري 12-2-4-6
  :و جوشكاري با گاز و برق رعايت موارد زير الزامي است در برشكاري

 گيرياندازه ابزارهاي و وسايل بايدكليه حرارتي، برشكاري يا جوشكاري عمليات شروع از قبل :الف
 همچنين. شوند كنترل هوا و گاز هايشيلنگ همچنين و آن نظاير و جريان شدت فشار،

 و مرتب طور به بايد شودمي برده كار به رشكاريب و جوشكاري براي كه تجهيزاتي و هادستگاه
  .گيرد قرار كنترل و بازرسي مورد سازنده كارخانه دستورالعمل اساس بر

 نيز و داشته تن بر جرقه و آتش برابر در مقاوم كار لباس كار، هنگام بايد جوشكار كارگران : ب
 حفاظتي دارساق تكشدس و نقاب عينك، كفش، جمله از فردي حفاظت وسايل ساير به مجهز
 مواد از عاري بايد جوشكاران كار لباس همچنين. باشند 4-12 فصل در مندرج شرايط مطابق
  .باشد اشتعال و احتراق قابل مواد ساير و نفتي روغني،

 يا مواد نزديكي در يا و شود،مي نگهداري اشتعال و احتراق قابل مواد كه هاييمكان در : پ
 عمليات از بايد كنند،مي ايجاد انفجار قابل و اشتعال قابل گازهاي يا و كه بخار هاييدستگاه

  .آيد عمل به جلوگيري حرارتي برشكاري و جوشكاري
 برشكاري و جوشكاري محوطه از اشتعال و احتراق قابل مواد كردن دور امكان كه مواردي در : ت

 مواد و صفحات با ادمو اين بايد احتمالي خطرات از جلوگيري جهت ندارد، وجود حرارتي
 مناسب حريق اطفاء وسايل آوردن فراهم ضمن و شده پوشانده و محصور آتش برابر در مقـاوم

  .باشد حاضر محل در نيز كمكي فرد يك كافي، و
 الزم گيرد،مي صورت آن نظاير و روي قلع، پوشش داراي فلزات روي جوشكاري كه مواقعي در : ث

 كار محل از خارج به موثر و مناسب طرق به جوشكاري از ناشي گازهاي و سريعاً دود است
  .شوند هدايت

 قابل مواد ساير يا و روغني نفتي، مواد محتوي قبالً كه هاييبشكه و ظروف از نبايد جوشكاران : ج
با توجه به مفاد بند  .نمايند استفاده پايي زير و گاهتكيه عنوان به اند،بوده انفجار و اشتعال

  .باشدمي ممنوع كالً كار جايگاه بعنوان بشكه از فادهاست 12-7-1-2
 قابل خالي كه قبالً حاوي مواد مخازن و ظروف روي بر حرارتي برشكاري يا جوشكاري عمليات : چ

بوده و ممكن است در آن گازهاي قابل اشتعال و انفجار ايجاد شود، بايد  انفجار اشتعال و
 كامالً آن هايدريچه و شده شستشو ديگر مؤثر مواد يا بخار وسيله به كامل طور به آن داخل

  .شود پر آب با آن حجم از باشد و يا قسمتي باز
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 جوشكاري مورد نبايد باشد، انفجار و اشتعال قابل مواد از عاري اگر حتي بسته، ظرف نوع هيچ : ح
  .شود ايجاد آن در منفذي قبالً آنكه مگر گيرد، قرار حرارتي برشكاري يا

 استفاده صابون كف از بايد آنها اتصاالت و جوشكاري و برشكاري هايشيلنگ يابينشت براي : خ
  .شود

 قطع رگالتور و شير طريق از گاز جريان بايد جوشكاري، و برشكاري مشعل تعويض هنگام در : د
 بايد آن انسداد جهت شيلنگ كردن خم قبيل از ايمن غير و خطرناك هايروش از. گردد
  .آيد عمل به خودداري اكيداً

 استفاده) گيرانه( پيلوت شعله يا فندك از بايد جوشكاري و برشكاري مشعل كردن روشن براي : ذ
  .شود

 بايد جوشكاري دستگاه مرطوب، و مسدود فضاهاي در برقي جوشكاري عمليات انجام هنگام در : ر
  .گيرد قرار بسته محيط از خارج در

 داراي آن هايكابل همچنين و بوده مؤثر زمين اتصال رايدا بايد برقي جوشكاري دستگاه بدنه : ز
  .باشد زدگي و خوردگي هرگونه فاقد و مقاوم و محكم عايق روكش

 از اطمينــان از پس و بازرسي كار، محل بايد برشـكاري، و جوشكاري عمليات هرگونه پايان در : ژ
  .شود ترك محل شكاري،بر و جوشكاري از ناشي هايجرقه اثر در سوزي آتش خطر وجود عدم

 حاوي قبالً كه خالي مخازن و ظروف روي نبايد بر حرارتي برشكاري يا جوشكاري عمليات : س
شود،  ايجاد انفجار و اشتعال قابل گازهاي آن در است ممكن و بوده مواد قابل انفجار و اشتعال

  .صورت گيرد
  
  فشار تحت گاز سيلندرهاي از نگهداري و مراقبت 12-2-4-7
  :باشدخصوص مراقبت و نگهداري از سيلندرهاي گاز تحت فشار رعايت موارد زير الزامي ميدر 
 از لزوم صورت در و شود باز آچار و چكش از استفاده بدون و دست با بايد سيلندرها شير :الف

  .شود استفاده مخصوص آچارهاي
 شوند داده قرار بنا از رجخا آزاد فضاي در طوري بايد نباشند، استفاده مورد كه سيلندرهايي : ب

  .شوند محافظت ضربه، آمدن وارد نيز و باال حرارت درجه يا خورشيد نور مستقيم تابش از كه
 آوردن پايين و بردن باال براي ضمن در. شوند پرتاپ پايين به ارتفاعي هيچ از نبايد سيلندرها : پ

  .شود استفاده مخصوص هايكالف از است الزم آنها،
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 يا براده جرقه، كه طوري به باشند داشته كافي فاصله برشكاري و جوشكاري محل از بايد اسيلندره : ت
  .شود استفاده آتش ضد موانع از بايد نباشد پذير امكان امر اين كه صورتي در. نرسد آنها به شعله

 التشيرآ آلودگي از بايد اكسيژن، گاز سيلندرهاي انفجار و اشتعال خطر از پيشگيري منظور به : ث
  .شود خوداري گريس و روغن به آن اتصاالت و

گاز بايد بطور قائم و مطمئن در جاي خود محكم گردند تا از افتادن احتمالي آنها  سيلندرهاي : ج
  .  كالهك شيرهاي آنها بايد بجز در هنگام استفاده بسته باشند. جلوگيري شود

 سيلندرهاي از جدا بايد حرارتي، ريبرشكا يا جوشكاري هنگام در جز به اكسيژن سيلندرهاي : چ
  .شوند نگهداري ديگر

 كامالً و باز فضاي در و دور كار محل از بالفاصله بايد باشند، گاز نشت داراي سيلندرها چنانچه : ح
 از همچنين بايد. شوند تخليه تدريج به و آهستگي به زا، حرارت منابع يا جرقه يا شعله از دور
  .شود باشد، خودداري داشته وضعيت تغيير بدنه به نسبت آن شير كه سيلندري بردن بكار

  .باشد داشته قرار سيلندر شير روي بر بايد استفاده هنگام در جز سيلندرها كالهك : خ
 از سيلندرها به شيلنگ اتصال جهت همواره و باشد ترك بدون و سالم بايد گاز هايشيلنگ : د

  .گردد خوداري بست جاي به سيم بكارگيري از و شده استفاده استاندارد بست
 انجام گرم آب وسيله به بايد كار اين باشد، استيلن سيلندر شير كردن گرم به نياز كه صورتي در : ذ

  .گردد استفاده مستقيم شعله از نبايد هرگز و شود
  
  برق نيروي انتقال خطوط 12-2-4-8

  :در خصوص خطوط انتقال نيروي برق رعايت موارد زير الزامي است
 مورد را ملك مجاور از عبوري برق خطوط حريم بايد سازنده ساختماني عمليات شروع از قبل :الف

 نظر كسب و ساختماني عمليات اجراي جهت الزم هايبينيپيش از پس و قرارداده بررسي
  .نمايد شروع را ساختماني عمليات ناظر، مهندس

 فرض برقدار بايد كارگاه ساختماني حريم و محوطه در برقي تأسيسات و خطوط ها،هادي كليه : ب
  .گردد ثابت آن خالف آنكه مگر شوند،

 ناشي الكترومغناطيسي هايميدان آور زيان آثار كاهش و گرفتگي برق خطر از جلوگيري براي : پ
 در برق نيروي توزيع و انتقال خطوط حريم به مربوط مقررات بايد قوي، فشار برق خطوط از

  .گردد رعايت تأسيسات، و بنا احداث محل تعيين در نيز و نيساختما عمليات كليه
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 مقررات و ضوابط رعايت با بايد برقي تجهيزات نصب و دائم و موقت هايكشي سيم كليه : ت
 "ي ساختمان)ها (مبحث سيزدهم مقررات ملّساختمان برقي تأسيسات اجراي و طرح "مبحث

 فني حفاظت عالي شوراي مصوب "هاگاهكار در الكتريكي تاسيسات حفاظتي" نامهآيين و
  .گيرد صورت

 توزيع و انتقال زيرزميني هايكابل وجود مورد در بايد حفاري، و گودبرداري گونه هر از قبل : ث
 ذيربط، مراجع از استعالم ضمن و آمده عمل به الزم بررسي عمليات، منطقه در برق نيروي
 موقت تغيير جريان، قطع قبيل از احتياطي اتاقدام لزوم صورت در و رعايت قانوني هايحريم

  .شود انجام مذكور مراجع توسط خطوط اين كردن ايزوله و حفاظت مسير، دائم يا
 به مراتب بايد ضعيف، فشار برق هوايي خطوط مجاورت در ساختماني عمليات شروع از قبل : ج

 جريان، قطع قبيل زا الزم احتياطي اقدامات تا شود داده اطالع ذيربط مراجع و مسئولين
 يا اتيلن پلي هايلوله با ساختمان مجاور خطوط كردن روكش يا مسير دائم يا موقت تغيير

  .شود انجام آن نظاير و الستيكي هايشيلنگ
 

  حريق اطفاء تجهيزات و وسائل 12-2-4-9
  است: لزاميادر استفاده از وسايل و تجهيزات اطفاء حريق رعايت موارد زير 

 وسايل ساير و) حريق نوع با متناسب( كننده خاموش هايكپسول و ماسه و آب هايسطل :الف
 بايد هاي ايمنيروند، به همراه عالئم و نشانهمي كار به حريق اطفاء منظور به كه حمل قابل
  دسترس و ديد معرض در همواره كه نحوي به ساختماني كارگاه مختلف هايقسمت در

  ند.گرد استفاده آماده و باشند نصب
 ساختمان دائمي تأسيسات از بخشي صورت به بايد نشانيآتش شيرهاي و هالوله كه مواقعي در : ب

. شوند برداريبهره آماده و نصب ذيصالح مراجع نظارت با است الزم گيرند، قرار استفاده مورد
 از متري 2 شعاع در و مشخص خيابان تا شيرها و هالوله اين فاصله هميشه بايد همچنين
 يا مصالح گونه هيچ نبايد خيابان، و آنها بين فاصله يا) نشانيآتش شير( برداشت شيرهاي
  .شود ريخته ساختماني ضايعات
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  بهداشت كار، محيط زيست، تسهيالت بهداشتي و رفاهي  3- 12
  

  كليات  12-3-1
 زيان عوامل و خطرات كلية شامل كار بهداشت هاي ريسك ارزيابي به نسبت بايد سازنده 12-3-1-1
 ارزيابي فرايند از شده حاصل هاي اولويت براساس و نموده اقدام ساختماني هايكارگاه با مرتبط آور

 مورد به كار هايمحل آور زيان عوامل و خطرات كنترل خصوص در را خود هاي برنامه بوط،مر ريسك
  .نمايد نگهداري و مستند را آنها كنترل و ارزيابي خطرات و شناسايي نتايج گذاشته، اجرا

  
 خطرات ايجاد مبدأ در كنترلي اقدامات انجام بر را كنترلي اقدامات اولويت بايد سازنده 12-3-1-2
  . دهد قرار كار كارگاه ساختماني هايمحل در آور زيان واملع و
  

 ها،حالل حاوي ظروف قبيل از كار هايمحل در استفاده مورد تركيبات و شيميايي مواد 12-3-1-3
 و بوده برچسب داراي بايد  استفاده مورد مواد ساير و فلوئور اسيدها، احتراق، و اشتعال قابل مواد
 هاي كارمحل در روزانه نياز از بيش هايحجم نگهداري .شود نگهداري روزانه مصرف براي فقط

 مواد انبارداري دستورالعمل تحت شيميايي كارگاه ساختماني و مواد انبار در بايد و است ممنوع
  .شود نگهداري شيميايي

  
 برگه داراي بايد ساختماني هايكارگاه در استفاده مورد شيميايي تركيبات و مواد 12-3-1-4

  .ساختماني نگهداري شود كارگاه داخل در آن از نسخه يك و باشد مواد ايمني اطالعات
  

 مواد ساير يا سيمان گچ، با مستمر طور به كه كارگراني به ساختماني، عمليات در 12-3-1-5
  .شود داده شير كاري شيفت هر براي بار يك بايد دارند، مستقيم تماس كننده آلوده
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 و بوده، معتبر شغلي سالمت كارت داراي بايد ساختماني، هايكارگاه نشاغلي كليه 12-3-1-6
  .باشند داشته را ارجاع شده كارهاي با متناسب رواني و جسماني استعداد

  
 باشد بيشتر مجاز مواجهه از اطراف يا و كار محل در هاآالينده ميزان صورتيكه در 12-3-1-7

  .باشدمي هاآالينده ميزان كاهش ايبر الزم تمهيدات بينيپيش به مكلف كارفرما
  

ها باعث هاي خود را به نحوي انجام دهد كه اين فعاليتسازنده موظف است فعاليت 12-3-1-8
همچنين انجام عمليات . آلودگي هوا و يا آلودگي صوتي بيش از حد استاندارد رايج كشور نگردد

  .ماني و آلودگي آب و خاك نشودساختماني باعث آسيب به درختان داخل و مجاور كارگاه ساخت
  

 از كمتر به هاآالينده كاهش جهت را مناسب كنترلي هايبرنامه است موظف سازنده 12-3-1-9
  :آورد عمل به زير شرح به شغلي مواجهه استاندارد حد
   خطر حذف :الف
  خطرناك هايمحل جداسازي : ب
  .موضعي تهويه هاي مهندسي نظيرو كنترل هاحفاظ نصب : پ
 مواجهه زمان مدت كاهش منظور به خطر معرض در افراد و شاغلين كار ساعت سازي محدود : ت

  .افراد جابجايي نيز و
  .كار نوع با متناسب فردي حفاظت وسايل از استفاده و تهيه : ث
  

 كار، نوع به توجه با را خطرناك و بحراني وضعيت در اجرايي دستورالعمل بايد سازنده 12-3-1-10
 به اضطراري شرايط به واكنش جهت در موقع به كند تا تدوين پروژه موقعيت و حيطيم شرايط

  .بگذارد اجرا
  

 ساختماني، كارگاه مجاورين و عابران كارگران، ايمني تامين و سالمت حفظ منظور به 12-3-1-11
ارتعاش، گرد  و صدا و سر داغ، بخار و رطوبت زياد، حرارت گرما و كنترل جهت الزم اقدامات بايد سازنده

  .آورد بعمل را آن اطراف و كارگاه ساختماني در زيست محيط و غبار، دود و ساير عوامل آلوده كننده
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 از ناشي عوارض ساير يا و زدگي براي حفظ و تامين سالمتي كارگران در اثر سرما 12-3-1-12
  .آورد بعمل را الزم سازنده بايد تمهيدات سرما،

  
 عمليات فرايندهاي از مانده باقي پسماندهاي و فاضالب نخاله، ونهگ هر سازي رها 12-3-1-13

 مديريت" قانون با مطابق بايد ضايعات و مواد اينگونه دفع است. ممنوع زيست محيط در ساختماني
  .پذيرد انجام "پسماندها

  
 "بار دستي حمل حفاظتي" نامهآيين مطابق بايد بار جابجايي و دستي نقل و حمل 12-3-1-14
مصوب وزارت بهداشت،  "بهداشتي حمل دستي بار"نامه آئينو  فني حفاظت شوراي عالي وبمص

  .شود انجامدرمان و آموزش پزشكي 
  

 ممنوع دخانيات استعمال و آشاميدن خوردن، قبيل از اعمالي كار اجراي حين در 12-3-1-15
 ساختماني هايكارگاه شاغلين اطالع به مقتضي نحو به سازنده توسط بايد موضوع اين. باشدمي

  .شود جلوگيري آن از و رسيده
  

 نسبت شاغل، نفر 200بيش از  كارگري بعد با ساختماني هايكارگاه در بايد سازنده 12-3-1-16
 بهداشت خدمات  و اوليه هايكمك ارائه جهت الزم امكانات و نموده، اقدام بهداشت خانه تشكيل به
  . نمايد فراهم را كار
  

 ايمني، كار، مقررات و قوانين آخرين بايد ساختماني عمليات شروع از قبل زندهسا 12-3-1-17
 عمليات هنگام در مورد حسب و اخذ ذيربط مراكز از را مربوط زيست محيط و حفاظت كار بهداشت

 دسترس در ساختماني كارگاه در مناسبي محل در بايد مقررات اين قوانين و. نمايد اجرا ساختماني
  .گيرد قرار همگان رويت و
  

 كار، ساعت و زمان كارگران، تعداد كار، نوع محل، به بسته ساختماني، كارگاه هر در 12-3-1-18
 تسهيالت بايد پزشكي، آموزش و درمان بهداشت وزارت "بهداشتي تسهيالت" نامهآئين با مطابق
   گيرد. قرار كارگران دسترس در و تأمين الزم بهداشتي و رفاهي
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   نيآشاميد آب 12-3-2
 در كافي و گوارا سالم، آشاميدني آب بايد ساختماني، كارگاه در كار هايمحل تمام در 1- 12-3-2

 بايد كنندمي كار مديدي مدت براي زياد گرماي در كه كارگراني به ضمناً. گيرد قرار كارگران اختيار
  .شود داده طعام نمك هايقرص

  
 از بهداشتي نكات كليه و شود تهيه شده تأييد بهداشتي منابع از بايد آشاميدني آب 2- 12-3-2
  .گردد رعايت آب نگهداري ظروف و مخازن داشتن نگه سالم نظر

  
 شود، نگهداري و ذخيره آب آشاميدني، غير مصارف براي ساختماني دركارگاه چنانچه 3- 12-3-2
  .شود نصب» شرب قابل غير« تابلوي برداشت شيرهاي و مخازن روي بر بايد

  
   بهداشتي هايويسسر 12-3-3
 روشويي و توالت يك حداقل كارگر، نفر 25 هر ازاي به بايد ساختماني كارگاه هر در 12-3-3-1

 هر حال در هركارگاه در. شود آماده و ساخته شستشو كافي وسايل و آب با محصور، و بهداشتي
  .است روشويي الزامي و توالت يك حداقل ساختماني احداث

  
  )رختكن( لباس ضتعوي هايمحل 12-3-4
 بهداشتي، و سرپوشيده محلي كارگاه فضاي با متناسب بايد ساختماني كارگاه هر در 12-3-4-1

  .شود فراهم كارگران لباس و نگهداري تعويض براي
  

  كارگران استراحت و اقامت محل خوري، غذا 12-3-5
 مناسب هايمحل نهمچني و خوري غذا براي هاييمحل بايد ساختماني، كارگاه هر در 12-3-5-1

 سكونت محل از كار محل دوري دليل به كه كارگراني موقت استراحت و اقامت براي مجزا و كافي
 امكانات و وسايل با باشند، كارگـاه در اقامت به مجبور وظيفه حسب يا كارفرما درخواست يا آنها،
  .شود فراهم نياز مورد
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   روشنايي و نور 12-3-6
 و كافي مصنوعي يا و طبيعي روشنايي و نور بايد ساختماني، هاياهكارگ كليه در 12-3-6-1

هاي مرور، سرويس و عبور كار، هايمحل در حمل، قابل روشنايي وسيله لزوم درصورت و مناسب
  .شود فراهم كارگران استراحت و اقامت غذاخوري، بهداشتي، رختكن،

 

  تهويه 12-3-7
 خوري غذا و راحتـاست اقامت، بهداشتي، هايسسروي رختكن، كار، هايمحل كليه 1- 12-3-7

 هايمحل براي سالم و كافي هواي كه ايگونه به شوند، تهويه مصنوعي يا طبيعي طور به بايد كارگران،
  .شود فراهم فوق

  
  اوليه هايكمك 12-3-8
 ان،كارگر تعداد با متناسب كار و نوع به توجه با بايد ساختماني، هايكارگاه دركليه 12-3-8-1

 الزم تمهيدات همچنين. شود تامين زمينه، اين در افراد آموزش و فراهم اوليه هايكمك وسايل
 كارگراني يا ديده آسيب كارگران اضطراري انتقال و نجات و امداد هايبخش با فوري ارتباط براي
  .آيد عمل به پزشكي مراكز به شوند، ناگهاني هايبيماري دچار كه
  

 ذيربط مراجع طريق از شده اعالم ضروري وسايل داراي اوليه بايد هايكمك جعبه 12-3-8-2
 گردوغبار و آلودگي هرگونه از و نصب مناسب جاي در و تهيه سازنده توسط اين جعبه بايد. باشد

  .باشد كارگران دسترس در هميشه و شود داشته دورنگه
  

 مراكز با فوري تماس ايبر ارتباطي وسايل بايد ساختماني، هايكارگاه دركليه 12-3-8-3
  .گردد فراهم نشاني آتش و اورژانس
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  فردي حفاظت تجهيزات و وسايل  12-4
  

  كليات 12-4-1
 گوشي تنفسي، ماسك ايمني، كاله قبيل از وسايلي وسايل و تجهيزات حفاظت فردي 1- 12-4-1

 يا و آور زيان عوامل با مستقيم تماس حذف براي كه است بدن كامل بند حمايل و حفاظتي
 ساختماني كارگاه در كه كساني ساير و فرما شخوي افراد كار، بايد كارگران، محل در آميز مخاطره
 مورد را آنها كار، محل آور زيان عوامل نوع با متناسب شوند،مي كارگاه وارد دليلي به يا و فعاليت
كارفرما موظف است اين وسايل را تهيه و در اختيار افراد مذكور قراردهد و بر . دهند قرار استفاده

  .كاربرد آنها نظارت نمايد
  

 و استفاده مورد مواد كيفيت نظر از بايد فردي حفاظت تجهيزات و وسايل كليه 2- 12-4-1
 وزارت قبول مورد استاندارهاي ساير يا ملي ايران استانداردهاي با مطابق ساخت، فني مشخصات

  .باشند پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت مورد برحسب يا و اجتماعي رفاه و كار تعاون،
  

  ذيصالح اشخاص توسط مستمر طور به بايد فردي حفاظت تجهيزات و وسايل يهكل  3- 12-4-1
 كارگران حفاظت تأمين براي همواره تا شوند تعويض يا تعمير لزوم صورت در و شده كنترل و بازرسي
  .باشند آماده

  
 در كهاين از قبل بايد اند،نگرفته قرار استفاده مورد قبالً كه فردي حفاظت وسايل كليه  4- 12-4-1

  .شود داده آنها از استفاده اجازه و كنترل ذيصالح اشخاص توسط گيرند، قرار كارگران اختيار
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 نامهآيين در مندرج ضوابط بايد فردي حفاظت تجهيزات و وسايل كاربرد و تهيه در  5- 12-4-1
 ،فني حفاظت عالي شوراي مصوب "ارتفاع در كار ايمني" نامهآئين و "انفرادي حفاظت وسايل"

  .گردد لحاظ
 

   ايمني كاله 12-4-2
 در افراد سر به صدماتي آمدن وارد احتمال آنها در كه ساختماني كارگاههاي كليه در 12-4-2-1
 از بايد دارد، وجود موانع با برخورد يا و مصالح و تجهيزات وسايل، سقوط يا ارتفاع از فرد سقوط اثر

  .شود استفاده استاندارد ايمني كاله
  

  مهار طناب بدن و بندكامل مايلح 12-4-3
 امكان ارتفاع كه در ديگر كار نوع هر يا و كشي سيم جوشكاري، قبيل از كارهايي براي 12-4-3-1

 و وسايل بايد باشد، نداشته وجود كارگران سقوط از جلوگيري براي حفاظتي هايسازه تعبيه
 تكيه طناب( مهار طناب ن،بد كامل بند حمايل قبيل از ارتفاع در كار فردي حفاظت تجهيزات

  .شود داده قرار آنان اختيار در و تهيه استاندارد نوع از كننده متوقف وسايل ساير و) گاهي
  

 كليه ارتفاع، در كار فردي حفاظت تجهيزات و وسايل از استفاده بار هر از قبل 12-4-3-2
 ديگر نقص و عيب گونه ره يا و بريدگي پارگي، خوردگي، داشتن نظر از بايد آن اجزاء و هاقسمت
  .گيرد قرار كنترل و بازديد مورد

  
 طناب بدن و كامل بند حمايل به مجهز بايد كنند،مي كار چاه عمق در كه كارگراني 12-4-3-3

 به تا شود محكم ثابتي نقطه در چاه باالي در بايد مهار طناب آزاد انتهاي. باشند) نجات طناب( مهار
  .باشد داشته وجود كارگر نجات و كشيدن باال امكان خطر، احساس محض

  
  صورت محافظ سپر و ايمني عينك 12-4-4
) شاتكريت( پاشي بتن ،)بالست سند( پاشي ماسه آهنگري، برشكاري، جوشكاري، هنگام به 12-4-4-1
 عينك بايد شود،مي كارگران چشم و صورت و سر براي خطرهايي ايجاد باعث كار نوع كه آن نظاير و
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 آنان اختيار در و تهيه مربوط خطرهاي و كار نوع با مناسب استاندارد، صورت سپرمحافظ و ايمني
  .گيرد قرار

  
 و سرپوش بايد فوق موارد بر عالوه قبيل، اين از و پاش بتن و پاش ماسه كارگران براي 12-4-4-2

  .شود گذاشته آنها اختيار در و تهيه نيز حفاظتي سربند
  

 ،)قرمز مادون فرابنفش،( نوري هايتابش وجود احتمال كه كاري هايمحيط در 12-4-4-3
 و حساسيت چشمي، عوارض از پيشگيري جهت بايد دارد، وجود مضر بخارات و گازها گردوغبار،

  .تهيه و در اختيار كارگران قرار گيرد مناسب حفاظتي هايعينك چشم، سوزش
  

  حفاظتي تنفسي ماسك 12-4-5
 يا و آور زيان شيميايي بخارهاي و گازها غبار، و گرد انتشار از يجلوگير كه مواردي در 12-4-5-1

 استاندارد، حفاظتي تنفسي ماسك بايد نباشد، ممكن فني لحاظ از مزبور، مواد به آلوده محيط تهويه
  .شود داده قرار كارگران اختيار در و تهيه مربوط، خطرهاي و محيط شرايط كار، نوع با مناسب

  
 ديگري فرد اختيار در اينكه از قبل است، گرفته قرار استفاده مورد كه يتنفس ماسك 12-4-5-2
  .گردد ضدعفوني كامالً و شسته صابون و گرم نيم آب با بايد شود، داده قرار

  
 در هايمحفظه در بايد باشند،نمي استفاده مورد كه مواقعي در را تنفسي هايماسك 12-4-5-3

  .نمود نگهداري بسته
  

   ايمني پوتين و كفش 12-4-6
 و داغ اجسام با برخورد خطر معرض در پاهايشان كار، هنگام كه كارگراني كليه براي 12-4-6-1

 و كار نوع با متناسب استاندارد، ايمني پوتين و كفش بايد دارند، قرار اجسام سقوط يا و برنده
 برق خطر معرض در كه براي كارگراني همچنين. گيرد قرار آنها اختيار در و تهيه مربوط خطرهاي
  .تهيه و در اختيار آنها قرار گيرد الكتريسيته عايق مخصوص ايمني كفش بايد دارند، قرار گرفتگي
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 آنها بند و باشند درآوردن و پوشيدن قابل راحتي به بايد ايمني هايپوتين و هاكفش 12-4-6-2
  .شود بسته و باز آساني به
  

  الستيكي چكمه نيم چكمه و 12-4-7
 به شود،مي انجام آب در الزاماً ساختماني كار كه مواردي در و ريزي بتن عمليات در 12-4-7-1

 كار، نوع تناسب به بايد قبيل، اين از و گل آب، رطوبت، بتن، مقابل در كارگران پاي حفاظت منظور
  .گيرد قرار آنان اختيار در و تهيه استاندارد الستيكي چكمه نيم يا چكمه

  
  تيحفاظ دستكش 12-4-8
 و خورنده مواد يا و خشن و برنده تيز، داغ، اشياء با  كه كارگراني دست حفـاظت براي 12-4-8-1

  با متناسب دار، ساقه و استاندارد حفاظتي هايدستكش بايد دارند، كار و سر پوست كننده تحريك
 و برقي مته گاهدست با كه كارگراني. شود قرارداده آنان اختيار در و تهيه مربوط خطرهاي و كار نوع
 كنند، نبايددارد كار مي را آنان دستكش با درگيري احتمال آنها گردنده قطعات وسايلي كه ساير يا
  .نمايند استفاده دستكشي نوع هيچ از
  

 گرفتگي برق خطر معرض در كار هنگام به كه كار برق كارگران جان حفظ منظور به 12-4-8-2
  .گيرد قرار آنان اختيار در و تهيه استاندارد ستهالكتري عايق دستكش بايد دارند، قرار

  
   كار لباس 12-4-9
 آن با كارگر كه خطرهايي و كار نوع با متناسب كار، لباس بايد كار، هايمحل تمام در 12-4-9-1

 بروز لباس كار بايد طوري تهيه شود كه موجب عالوه به. گيرد قرار وي اختيار در است، مواجه
 لباس از هاييقسمت همچنين. دهد انجام را خود وظايف راحتي به آن با بتواند وكارگر نشود حادثه

  تحريك از تا باشد برجسته و تيز هايلبه زبري، فاقد بايد باشدمي كارگر بدن با تماس در كه كار
  .آيد بعمل جلوگيري ديگر عوارض يا و پوست

  
 آزاد آن قسمت هيچ و بوده دهكنن استفاده كارگر بدن با متناسب بايد كار لباس 12-4-9-2

  .باشد دوبل بدون بايد آن شلوار همچنين و كم آنها تعداد و كوچك آن هايجيب. نباشد
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 سوختگي و جرقه پرتاب معرض در كارگران كه آن مشابه مشاغل و جوشكاري براي  12-4-9-3
  .گيرد قرار آنان اختيار در و تهيهاستاندارد  آتش و جرقه برابر در مقاوم كار لباس بايد دارند، قرار

  
 كنند،مي كار سرد يا مرطوب بسيار هايمحيط و باراني هواي در كه كارگراني براي  12-4-9-4
  .گردد تحويل آنها و تهيه محيط و كار نوع با لباس متناسب بايد

 

   حفاظتي گوشي 12-4-10
 گوشي بايد شندبا مداوم و شديد صداهاي معرض در كارگران كار، در محل هرگاه 12-4-10-1

  .گيرد قرار آنها اختيار در و تهيه مناسب حفاظتي
  

 استفاده، از بعد كه آن مصرف يكبار انواع مگر شود تميز روزه همه بايد گوش حفاظ 12-4-10-2
  .گردند ضدعفوني بايد استفاده از قبل مشترك هايگوشي ضمنا. شوندمي انداخته دور

  
 مخصوصي جلد در بايد گيردنمي قرار استفاده مورد يحفاظت گوشي كه مواقعي در 12-4-10-3

  .نگردد فرسودگي و آلودگي دچار مواد ساير و چربي و روغن با تماس اثر در تا شود نگهداري
  

  نجات جليقه 12-4-11
 بايد دارد وجود شدن غرق خطر كه موقعي و آب نزديكي يا و فراز بر كار موقع در 12-4-11-1

  .گيرد قرار كارگران اختيار در و تهيه مناسب نجات جليقه
  

  حفاظتي گتر 12-4-12
 فلزات پاشش معرض در كه كارگراني پاي ساق پاييني هايقسمت حفاظت منظور به 12-4-12-1

تهيه و در اختيار آنها  مناسب حافظتي گتر بايد دارند قرار برشكاري يا جوشكاري هايجرقه يا مذاب
  .قرار گيرد
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  حفاظتي هايسازه و وسايل  12-5
  

  كليات  1- 12-5
هاي حفاظتي كه تحت تاثير بارهاي ثقلي هاي مختلف وسايل و سازهدر طراحي قسمت 12-5-1-1

 بارهاي وارده بر ساختمان" گيرند، بايد مفاد مبحثو يا بارهاي ناشي از اثرات محيطي قرار مي
  .رددرعايت گ ")ي ساختمانمبحث ششم مقررات ملّ(
  

   موقت حفاظتي نرده و پناه جان 2- 12-5
 موارد در افراد سقوط از جلوگيري براي بايد كه قائم است حفاظي موقت حفاظتي نرده 1- 12-5-2

  .گردد نصب باشد مترسانتي 120 از بيش سقوط ارتفاع كه 1-3-2-12 بند در مندرج
  

 از و كمتر متر 9/0 از نبايد كار سكوي يا طبقه كف از موقت حفاظتي نرده ارتفاع 2- 12-5-2
 75/0 از نبايد شيبدار سطوح و پله راه موقت حفاظتي نرده ارتفاع همچنين. باشد بيشتر متر 10/1
  .باشد بيشتر متر 85/0 از و كمتر متر

  
 و ساختمان و بوده عمودي هايپايه داراي متر، 2 حداكثر فواصل در بايد حفاظتي نرده 3- 2- 5- 12

ي مبحث ششم مقررات ملّ( بارهاي وارده بر ساختمان" مبحثتوجه به مفاد آن با  سازه اجزاي
- فني معاونت برنامه معيارهاي و تحقيقات دفتر 139نشريه (ها بارگذاري پل"نامه وآيين ")ساختمان

ها و نيرو مقابل در بتوانند باشندكه مقاومتي چنان داراي ")ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري
 در كه مواقعي براي را الزم مقاومت بايد نرده عالوه به. نمايند مقاومت جهات تمام در هاي واردهضربه

  .باشد داشته گيرد،مي قرار متحرك وسايل ساير و نقليه وسايل با برخورد معرض
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 نبايد باشد،مي مياني نرده و بااليي نرده پاخور، شامل كه حفاظتي نرده اجزاي در 4- 12-5-2
  .باشد داشته وجود برنده و تيز هايقسمت

  
  حفاظتي پاخورهاي 3- 12-5
 كار سكوهاي  باز طرف  در بايد متر كهميلي 150 ارتفاع بـه مانند قرنيز است حفاظي 12-5-3-1
 مصالح و كار ابزار ريزش و لغزش از يجلوگير جهت 1-3-2-12 بند در مندرج موارد ساير و 

 در. باشد مترميلي 25 حداقل ضخامت مناسب به چوب از بايد پاخورها. گردد نصب ساختماني
  .باشد برنده و تيز نبايد آن هايلبه فوالدي ورق از استفاده صورت

  
  موقت سرپوشيده راهرو 4- 12-5
 براي عمومي معابر ساير يا روهادهپيا در موقت صورت به كه حفاظتي است ايسازه 12-5-4-1

  .شودمي ايجاد ساختماني تجهيزات و وسايل مصالح، شدن پرتاب از ناشي خطرهاي از جلوگيري
  

 5/1 از كمتر نبايد نيز آن عرض و متر 5/2 از كمتر نبايد سرپوشيده راهروي ارتفاع 12-5-4-2
 رو پياده عرض هم صورت، اين در هك باشد آن از كمتر موجود روي پياده عرض آنكه مگر باشد متر

  .بود خواهد
  

  .باشد اوقات تمام در كافي نور داراي و بوده مانع هرگونه فاقد بايد سرپوشيده راهرو  12-5-4-3
  

بارهاي وارده بر " راهرو و ساير قسمتهاي آن بايد با توجه به مفاد مبحث سقف 12-5-4-4
 احتمالي سقوط و ريزش هرگونه تحمل ناييتوا ")ي ساختمانمبحث ششم مقررات ملّ(ساختمان 

  . باشد داشته را ساختماني مصالح
  

 به مقاوم فوالد يا چوب از داري شيب ديواره داراي بايد راهرو سقف بيروني هايلبه  12-5-4-5
 به درجه 45 حداكثر و 30 حداقل سقف به نسبت بايد حفاظ اين زاويه. باشد متر 1 حداقل ارتفاع
  .گردد اختيار خارج طرف
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 50 حداقل آنها ضخامت بايد راهرو، سقف در چوبي هايتخته از استفاده صورت در 12-5-4-6
 راهرو داخل به ساختماني مصالح ريزش از كه گيرند قرار هم كنار در ترتيبي به و بوده مترميلي

 ممنوع قبيل اين از و گوني سيمي، توري مانند مقاوم غير مصالح استفاده از. آيد عمل به جلوگيري
 و آب مصالح، و مواد ابزار، هرگونه ريزش از تا شود اتخاذ تدابيري بايد صورت هر در. باشدمي

  .آيد عمل به جلوگيري سرپوشيده راهروي بيروني ديواره و سقف از ضايعات
  

 بايد دارد، قرار ساختماني كارگاه مجاورت در كه موقت سرپوشيده راهروي اطراف 12-5-4-7
 2-5-12 بخش در مذكور هايويژگي و مشخصات مطابق الزم ارتفاع به اينرده اي حفاظ داراي
  .باشد

  
  حفاظتي سرپوش 12-5-5
 اطراف ديواره در اشيا سقوط اثر از ناشي آسيب از جلوگيري براي كه است، پوششي 12-5-5-1

 در كه شود ساخته و طراحي چنان بايد حفاظتي سرپوش. شودمي نصب احداث حال در ساختمان
 افراد، متوجه خطري آن روي بر ابزار يا مصالح ريزش اثر در و بوده مقاوم وارده نيروهاي مقابل

  .نگردد دارند قرار آن زير در كه مستحدثاتي و تجهيزات
 

  باز فضاهاي موقت پوشش 12-5-6
 احتمال كه ساختماني كارگاه مختلف هايقسمت در باز هايدهانه و هاپرتگاه كليه 12-5-6-1
 ها،حفاظ نصب يا و نهايي شدن پوشيده يا شدن محصور زمان تا بايد دارند، بر در را افراد سقوط طرخ

 مناسب و محكم طور به موقت هايپوشش يا هانرده وسيله به اصلي، و دائمي هاينرده و هاپوشش
  .گردند حفاظت

  
  :باشد زير شرايط داراي بايد موقت حفاظتي پوشش 12-5-6-2

  .مترميلي 25 حداقل ضخامت با چوبي هايتخته متر، 45/0 از كمتر ابعاد با باز هايدهانه دمور در :الف
 ضخامت با چوبي هايتخته متر، 5/2 متر تا 45/0 از بيشتر ابعاد با باز هايدهانه مورد در : ب

  .مترميلي 50 حداقل
  .باشد برخوردار الزم تمقاوم از بايد مذكور پوشش فوالدي، هايپوشش از استفاده صورت در : پ
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 منظر زيبايي و زيست محيط حفظ همچنين و ابزار و مصالح ريزش از جلوگيري براي 12-5-6-3
 پالستيكي يا برزنتي هايپرده از استفاده با احداث دست در ساختمان خارجي جداره بايد شهر،
  .شود پوشانده مقاوم

    
  موقت سقف 7- 12-5
 از بايد گيرند،مي قرار استفاده مورد كار سكوهاي صورت هب كه موقت هايسقف براي 1- 12-5-7

 شده بسته يكديگر به محكم كه مترميلي 250پهناي  متر وميلي 50 ضخامت با چوبي هايتخته
  .باشد متر 4/2 از بيش نبايد هاتخته گاهتكيه فاصله عالوه به. شود استفاده باشند،

  
  ايمني تورهاي 8- 12-5
 امكان متر 5/3 از بيش ارتفاع در حفاظتي هاينرده و كار سكوهاي نصب كه مواردي در 12-5-8-1

  :شود استفاده زير موارد رعايت با ايمني تورهاي از افراد، سقوط از جلوگيري براي بايد نباشد، پذير
 به شود، نصب اندنموده مشخص آنها سازندگان كه و شرايطي فاصله در بايد ايمني تورهاي :الف

 كاري تراز يا ناحيه از ترپايين متر 6/4 حداكثر و متر 4/2 حداقل ايمني در فاصله رتو كه نحوي
  .باشد نداشته وجود سخت اجسام به آنها اصابت امكان كارگران، سقوط صورت در تا گردد نصب

 ذيصالح شخص توسط بايد آنها برچيدن و آوري جمع همچنين ايمني، تورهاي نصب و برپايي : ب
 و استفاده از قبل تورها اين. گيرد صورت مهار طناب و بدن كامل بند حمايل از استفاده با و

. شود كنترل و بازرسي ذيصالح شخص توسط مستمر طور به بايد برداريبهره مدت در
  .باشدنمي مجاز وجه هيچ به ديده آسيب و فرسوده تورهاي از استفاده

نامه ايمني كار در ارتفاع مصوب يت آئيندر استفاده و برپايي و نصب تورهاي ايمني، رعا : پ
  .باشدشوراي عالي حفاظت فني الزامي مي

 

  موقت حفاظتي حصار 9- 12-5
 داخل به مسئول غير و متفرقه افراد ورود از جلوگيري براي كه موقتي است ايسازه 1- 12-5-9

  .ميگردد پا بر و ساخته ساختماني كارگاه محدوده
 از كمتر آن مجاور فضاي يا و عمومي معبر كف از نبايد موقت حفاظتي حصار ارتفاع 2- 12-5-9
  .باشد متر 9/1
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 و بوده قائم هايپايه داراي متر 2 حداكثر فواصل در بايد موقت حفاظتي حصار 3- 12-5-9
  :گردند برپا و ساخته طراحي، زير شرايط به توجه با بايد آن اجزاي و ساختمان

  
 برخورد احتمال داراي و خطر پر عبور هايهاي كم خطر و همچنين محلمحل براي طراحي بار :الف

 هاپل بارگذاري نامهآئين" مقررات و ضوابط به توجه با بايد حصار با عبوري خودروهاي
 و تحقيقات دفتر 139 شماره نشريه ")پياده عابران ايمني تامين و نقليه وسايل از حفاظت(

  .گردد انتخاب ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامه فني معيارهاي
 و تيز هايگوشه يا و اجزا فاقد بايد رودمي ربكا موقت حفاظتي حصار ساخت براي كه مصالحي : ب

 ايحادثه آنها براي حصار با كارگران يا و عابرين برخورد يا و تماس صورت در تا باشد، برنده
  .نيايد بوجود
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  ساختماني آالتماشين و تجهيزات وسايل، 12-6
  

  كليات 12-6-1
  :نظير مواردي از عبارتند فصل اين موضوع ساختماني آالتماشين و تجهيزات وسايل، 12-6-1-1

 و ليفتراك متحرك، و ثابت بتن پمپ جرثقيل، انواع قبيل از باالبر موتوري وسايل و هادستگاه :الف
  .موقت آسانسور

 نقليه وسايل و بولدوزر لودر، مكانيكي، از قبيل بيل گودبرداري و خاكبرداري آالتنماشي : ب
  .ميكسر و تراك كاميون از قبيل وانت، و ضايعات ساختماني مصالح نقل و حمل ويژه موتوري

 قرار استفاده مورد ساختماني مختلف عمليات در كه مكانيكي و الكتريكي آالتماشين و وسايل : پ
 پمپ، انواع فشرده، هواي تهيه جوشكاري، سازي، بتن نجاري، هايدستگاه قبيل از گيرند،مي

 قابل دستي ابزارهاي و وسايل بر و دج لرزاننده، سيار، برق مولد الكتروموتور، كننده، تهويه
  .فرز مته و قبيل از حمل

  
 آالتماشين و تجهيزات وسايل، ساختماني، عمليات نوع به توجه با است موظف سازنده 12-6-1-2

 ساختماني آالتماشين نوع هر از استفاده. نمايد انتخاب اجرايي فعاليت نوع با را متناسب ساختماني
  .باشدمي ممنوع متعارف غير بصورت

  
 معابر در ساختماني آالتماشين و تجهيزات وسايل، استقرار صورت اخذ مجوز در 12-6-1-3

 از مانع نبايد همچنين گيرند، قرار تقاطع از متر 15ز ا كمتر فاصله در نبايد وسايل عمومي، اين
 و نشانيآتش سازمان وظايف انجام در محدوديتي باعث يا و شده رانندگي و راهنمايي عاليم شدن ديده
  .شوند خدماتي واحدهاي ساير
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 ذيصالح اشخاص توسط يرز موارد در بايد ساختماني آالتماشين و تجهيزات وسايل، 12-6-1-4
  :گيرند قرار برداريبهره مورد سپس و گرديده كنترل و دبازدي
  .بار اولين براي استفاده از قبل :الف
  .اساسي تعميرات و تغييرات يا ، نصبجابجايي گونه هر از پس : ب
  .دستگاه سازنده دستورالعمل طبق مناسب، و معين زماني فواصل در : پ
  

 در الزم هايآموزش بايد ساختماني تجهيزات و آالتماشين متصديان يا رانندگان كليه 12-6-1-5
 يا فني مهارت پروانه داراي و فراگرفته مربوط مقررات و قوانين طبق را وسايل اين با كار نحوه مورد

  .باشند ذيربط مراجع از ويژه نامهگواهي
  

 ها،تسمـه قبيل از ساختماني تجهيزات و آالتماشين نيروي دهنده انتقـال هايقسمت 12-6-1-6
 كه آالتماشين متحرك هايقسمت كليه كلي طور به و گردنده محورهاي ها،دنده چرخ زنجيـرها،

 يا پوشش داراي بايد باشند، داشته را افراد ساير يا آن متصدي براي حادثه ايجاد و درگيري امكان
  .باشند كافي استقامت با مناسب حفاظ

  
 گازهاي و بخار انتقال خطوط و هالوله قبيل از تتجهيزا و آالتماشين داغ هايقسمت 12-6-1-7

 تماس يا برخورد امكان كه تجهيزات و آالتماشين برنده و تيز هايقسمت همچنين و خروجي
 حفاظت مناسب پوشش با يا و محصور بايد باشد، داشته وجود آنها با افراد ساير يا مربوط متصدي
  .گردند

  
 بايد ساختماني تجهيزات و آالتماشين تنظيم و آزمايش تعمير، اندازي، راه نصب،  12-6-1-8

  .گيرد انجام ذيصالح اشخاص توسط
  

 مولد هايدستگاه بايد زيست محيط آلودگي از جلوگيري و افراد سالمتي تامين براي 12-6-1-9
 مجاز مواجهه حدود تا دود و صدا تعديل محافظ به مجهز قبيل، اين از و فشرده هواي تهيه برق،

  .باشد پزشكي آموزش و بهداشت، درمان وزارت مصوب
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 قوي فشار برق خطوط نزديكي در ساختماني تجهيزات و آالتماشين گرفتن كار به 12-6-1-10
  .گيرد صورت 8-4-2-12بند  مفاد رعايت با بايد

  
. نمود خاموش را آنها بايد آالتماشين روغنكاري و نظافت تعمير، به شروع از قبل 12-6-1-11

  .گردد قطع نيز آنها برق جريان بايد ميكنند، كار برق با كه آالتيماشين و وسايل ضمنا
  

 يا بخار كه زماني تا باشد، فشرده هواي يا بخار حاوي كه تجهيزاتي و وسايل تعمير 12-6-1-12
  .است ممنوع باشد، نشده اثر بي و تخليه آنها فشرده هواي

  
 گيرند قرار استفاده مورد و نصب  پارك، نقاطي در نبايد مكانيكي تجهيزات و وسايل 12-6-1-13
قابل اشتعال  مواد و گازها وانفجار اشتعال يا و گودبرداري محل ديوار ريزش دستگاه، لغزش خطر كه
  .باشد داشته وجود انفجار و
  

 به نياز كه ساختماني آالتماشين و تجهيزات وسايل، از دسته آن گيري بكار از قبل 12-6-1-14
 به كافي مراقبت بايد دارند، قبيل اين از و جريان شدت ولتاژ، حرارت، درجه فشار، اتوماتيك كنترل
 وسايل از يك هر روي بر عالوه به. باشند كار به آماده و نصب خود محل در كنترل ادوات كه آيد عمل

  .ردندگ كنترل روزانه و بوده مشخص آن نظاير و مجاز فشار مجاز، بار ظرفيت بايد فوق ادوات و
  

 آالتماشين از استفاده هستند، كار به مشغول آن در كارگران كه ايبسته هايمحل در 12-6-1-15
 كه نحوي به بخار و گاز دود، غبار، و گرد نوع هر كننده توليد آالتماشين يا و احتراقي موتورهاي با
  . شود گرفته رنظ در كافي تهويه اينكه مگر. است ممنوع رود فراتر مواجهه مجاز حدود از
  
 فلزي هايقسمت ساير و هاحفاظ ها،بست ها،لوله برق، هايكابل زره و هاپوشش 12-6-1-16 

 جلوگيري منظور به بايد نيستند، برق فشار تحت مستقيماً كه برقي آالتماشين و تجهيزات وسايل،
  .باشند داشته مؤثري زمين اتصال احتمالي، خطرات بروز از
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 جريان تا باشند كم مقاومت نتيجه در و كافي ضخامت داراي بايد زمين اتصال هايسيم 12-6-1-17
 ايجاد و دستگاه داخلي هايسيم عايق روكش شدن خراب يا رفتن بين از اثر بر كه را احتمالي برق

 ديدن آسيب احتمال كه نقاطي در ضمناً. نمايند هدايت زمين به خوبي به آيد،مي وجود به بدنه اتصال
  .نمود حفاظت مطمئن هايپوشش و وسايل با را آنها بايد دارد، وجود زمين اتصال هايسيم

  
 كليدهاي وصل، و قطع كليدهاي قبيل از برق، كنترل و حفاظت وسايل و تجهيزات 12-6-1-18

 طرح" مبحث مقررات رعايت ضوابط و با بايد كليدها، تخته و برق تابلوهاي همچنين و فيوزها خودكار،
 حفاظتي" نامهآيين و ")ساختمان يملّ مقررات سيزدهم مبحث( ساختمانها برقي تاسيسات اجراي و

  .گيرند قرار استفاده مورد و نصب فني، حفاظت عالي شوراي مصوب "هاكارگاه در الكتريكي تاسيسات
  

 در مندرج ضوابط بايد ساختماني، آالتماشين و تجهيزات وسايل، بكارگيري در 12-6-1-19
  :گردد لحاظ فني حفاظت عالي شوراي مصوب زير هاينامهآيين جمله از مرتبط هاينامهآيين
  »نيرو انتقال وسايل خطرات مقابل در حفاظت« نامهآيين -الف
  »)ارتينگ( زمين به لاتصا با سيستم، ايمني« نامهآيين -ب
  »چوب صنايع حفاظتي« نامهآيين -پ
   »زني سنگ هايماشين حفاظتي« نامهآيين -ت
  »گرم برشكاري و جوشكاري ايمني« نامهآيين -ث
  »هاكارگاه در الكتريكي تأسيسات حفاظتي« نامهآيين - ج
  »هارگاهكا در اشيا و مواد كردن جابجا و نقل و حمل وسايل حفاظتي« نامهآيين - چ
  »ليفتراك هايماشين ايمني« نامهآيين - ح
  »هاكارگاه در همزن و كن مخلوط هايدستگاه ايمني« نامهآيين - خ
  »افزار هايماشين ايمني« نامهآيين -د
  »عمراني آالتماشين  با كار ايمني« نامهآيين -  ذ
  

  باالبر موتوري وسايل و هادستگاه 12-6-2
 متحرك و ثابت تجهيزات و وسايل ليهك از عبارتندها و وسايل موتوري باالبر دستگاه 12-6-2-1

 بردن، باال براي كه نفر و بار حمل موقت آسانسورهاي متحرك، و ثابت جرثقيل قبيل از موتوري
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 استفاده مورد افراد و ساختماني تجهيزات و وسايل مصالح، و قطعات نصب و جابجايي آوردن، پايين
  .گيرندمي قرار

  
 قطعات آنها از قبيل اجزاء و باالبر وسايل و هادستگاه دهنده تشكيل هايقسمت كليه 12-6-2-2

 ها وريل ها،گاهتكيه ها،پي ها،پايه مهارها، كننده، بلند هايقالب زنجيرها، ها،كابل اتصاالت، اصلي،
 توسط آنها، سازندگان هايتوصيه و هادستورالعمل فني، قواعد ايمني، اصول رعايت با بايد هاكابين

  .شوند كار به آماده و نصب ذيصالح اشخاص
  

 و مطمئن كار زاويه و سرعت همچنين و مجاز بار ظرفيت داراي باالبر وسيله هر 12-6-2-3
 نصب دستگاه روي بر مناسبي محل در و درج تابلويي روي بر مشخصات اين بايد كه است مشخصي

 كار سرعت و بار تظرفي از نبايد وجه هيچ به باالبر، كار سرعت و شودمي حمل كه باري. شود
 متصدي حضور بدون نفر و بار حمل موقت آسانسورهاي از استفاده بعالوه. باشد بيشتر آن مطمئن
  .باشدمي ممنوع مربوط

  
 اندازه به پيچ طول كه باشند ترتيبي به بايد باالبر دستگاه در هامهره و هاپيچ كليه 12-6-2-4

 قطعات هايمهره و هاپيچ. نمود محكم و اركشيآچ را مهره بتوان لزوم صورت در و بوده كافي
 همچنين. آيد عمل به جلوگيري هامهره شدن شل از تا باشند فنري واشرهاي داراي بايد متحرك
 دستگاه جانبي حركت از كه باشد طريقي به بايد ساختماني معمول باالبرهاي قطعات اتصال

 مواقع براي كننده قطع سيستم داراي البربا هايدستگاه كليه است الزم عالوه به. شود جلوگيري
 200 حداكثر فاصله در قالب نمودن متوقف براي خودكار كننده قطع سيستم خصوص به اضطراري

  .باشد وينچ قرقره از متريميلي
  

 انجام حق نظر، مورد دستگاه روي بر كار با همزمان، باالبر وسايل و هادستگاه متصدي 12-6-2-5
  :بايد باالبر وسايل و هادستگاه متصدي كار محل و كابين عالوه به. ندارد را ديگري كار

 سقف روي بر اجسام سقوط احتمالي خطر از متصدي تا باشد مطمئن و محكم سقف داراي :الف
  .بماند محفوظ

  .باشد داشته اتعملي انجام براي خود اطراف در كافي ديد ميدان متصدي كه باشد ترتيبي به : ب
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 حريق اطفاء وسيله همچنين و پيام دريافت جهت كابين از خارج با صوتي ارتباط وسيله به : پ
  .باشد مجهز

  
 اتفاقي شدن جدا مانع تا باشد شيطانك به مجهز بايد باالبر وسايل و هادستگاه قالب  12-6-2-6
 روي بر واضح طور به نمود، بلند آن وسيله به توانمي كه باري را حداكثر همچنين. گردد آن از بار
  .باشد شده حك آن

  

 بايد بار، كردن بلند و بستن وسايل ساير و هاكابل زنجيرها، مجاز بار حداكثر ميزان  12-6-2-7
  .گردد رعايت دقيقاً آن مفاد و نصب دستگاهبدنه  روي بر مناسبي محل در و درج فلزي پالك روي بر
  

 آسانسورهاي و) هاكرين تاور( برجي هايجرثقيل قبيل از ثابت باالبر هايدستگاه  12-6-2-8
 تاور مورد در. گردند مهار خود نصب محل در مطمئن طور به 2-2-6-12 بند رعايت با بايد موقت
 عمليات شروع از قبل آن، پي همچنين و دستگاه استقرار محل زمين مقاومت و استحكام ها،كرين
 هادستگاه اين مهار نحوه همچنين. گيرد قرار بررسي مورد ذيصالح شخص توسط بايد مونتاژ و نصب
  .باشند داشته كافي مقاومت محل، در طوفان و باد نيروي حداكثر مقابل در كه باشد ترتيبي به بايد

  

 بازديدهاي مورد زير برنامه طبق بايد باالبر وسايل و هادستگاه مختلف هايقسمت 12-6-2-9
  :گيرند قرار ايشآزم و فني معاينه يا ايدوره
 لوازمي تمام كلي طور به و زنجيرها ها،كابل ها،چنگك اتصاالت، ها،حلقه ها،قالب روزانه بازديد :الف

 شكستگي، خوردگي، فرسودگي، نظر از گيرند،مي قرار استفاده مورد بار كردن بلند و بستن براي كه
  .دستگاه مسئول و صديمت توسط ديگر، ظاهري ايرادهاي و عيب نوع هر و خوردگي ترك

  .ذيصالح شخص توسط بار، يك ايهفته دستگاه، هايقسمت كليه فني بازديد : ب
 گواهي برگ صدور و ذيصالح شخص توسط دستگاه هايقسمت كليه آزمايش و فني معاينه : پ

 هرگونه از پس يا و بار اولين براي استفاده از قبل همچنين و بار يك ماه 6 هر كار، اجازه
  .جديد محل در نصب و اييجابج

  
 انجام باالبر دستگاه روي بر كه اصلي لوازم و قطعات تعويض و اساسي تعميرات كليه 12-6-2-10
 هايبرگ با همراه دفتر اين. گردد امضاء ذيصالح شخص توسط و ثبت ايويژه دفتر در بايد شود،مي
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 باالبر دستگاه كارفرماي و الكم نزد مورد حسب بايد پ، 9-2-6-12 بند موضوع كار اجازه گواهي
  .گردد ارائه لزوم هنگام در و نگهداري

  
  :باشند زير شرايط داراي بايد باالبر وسايل و هادستگاه متصديان يا رانندگان 12-6-2-11

 مورد مراكز از بهداشتي گواهي برگ داراي و بوده كامل سالمت در رواني و جسمي لحاظ از :الف
  .باشند پزشكي آموزش و اندرم بهداشت، وزارت تأييد

  .باشند فني مهارت پروانه و مربوط گواهي برگ داراي و نموده طي را الزم آموزشي دوره  : ب
 داشتن فوق، شرايط بر عالوه ،)كاميون روي بر شده نصب( متحرك جرثقيل مورد در : پ

  .است لزاميا نيز رانندگي و راهنمايي مقررات و ضوابط طبق مربوط، رانندگي ويژه گواهينامه
  
 يا متصدي كمك نفر يك داراي بايد راننده، يا متصدي بر عالوه باالبر دستگاه هر 12-6-2-12

 هشدار وسايل يا هادست با دادن عالمت نحوه مورد در بايد شخص اين. باشد نيز دهنده عالمت
  .باشد ديده را الزم آموزش يكنواخت، و مشخصه عالئم نوع و دهنده

  
 و بازديد دقيق طور به قبالً بايد باالبر هايدستگاه حركت مسير و ستقرارا محل 12-6-2-13

 و هاجرثقيل ساير با برخورد زمين، نشست طريق از خطري كار، و حركت موقع در تا شود بررسي
 حفاري هايمحل در سقوط يا موجود، و بناهاي و تأسيسات يا گاز هايلوله برق، هايكابل باالبرها،

همچنين رعايت حريم ايمني خطوط هوايي انتقال برق و نظاير آن  .نيايد پيش قبيل، از اين و شده
   .باشدنيز الزامي مي

  
 باري هيچ نبايد ساختماني كارگاه و خصوصي مجاور عمومي فضاهاي و معابر روي از 12-6-2-14
بايد با  باشد، رناپذي اجتناب كار اين انجام چنانچه و شود داده عبور باالبر هايدستگاه وسيله به

 با فضاها و معابر اين 1-2-2-12بند  مفاد رعايت با كسب مجوز از مرجع رسمي ساختمان و
 موثر دهنده هشدار عالئم همچنين و گرديده مسدود يا و محدود محصور، مناسب وسايل از استفاده

رتي كه در صو .شود برده كار به زنچشمك هايچراغ يا مخصوص هايپرچم تابلوها، قبيل از
ضرورت عبور بار از روي امالك مجاور كارگاه توسط مرجع رسمي ساختمان تائيد گردد، بايد اين 

  .موضوع كتباً به اطالع مالكين و ساكنين مربوط برسد و تمهيدات ايمني الزم بعمل آيد
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 يا و هادستگاه كردن كار موقع در باالبر وسايل و هادستگـاه متصديان يا رانندگان 12-6-2-15
  .باشندنمي دستگاه كردن رها و ديگر كار انجام به مجاز بار، بودن آويزان هنگام

  
  .باشدمي ممنوع بار باالبرنده وسايل با افراد و كارگران حمل و جابجايي 12-6-2-16
  

 دهنده، عالمت و كمكي افراد و باالبر دستگاه متصدي يا راننده كار، انجام حين در 12-6-2-17
 باعث كه از اين قبيل و همراه تلفن از استفاده و دخانيات استعمال و آشاميدن دن،خور به مجاز

  .باشندنمي گردد،مي فرد هوشياري كاهش
  

 خودداري باالبر وسايل و هادستگاه با كاركردن از بايد شديد طوفان و باد هنگام در 12-6-2-18
. گيرد قرار آزاد حالت در) كرين تاور( برجي هايجرثقيل بازوي بايد مواقعي چنين در نيز و نمود

 ارتفاع تا توقف بدون و كامل ايمني رعايت با و مناسب هواي در بايد هارثقيلجاين  ارتفاع افزايش
  .شود انجام نظر مورد

  
 در كه طوري به شود، آورده پايين و باال و جابجا ماليم و آهسته طور به بايد بار  12-6-2-19

 نيز آن كنترل و نشود وارد دستگاه به ايضربه توقف، و آوردن پايين ينح در يا كردن بلند شروع
  .باشد پذير امكان راحتي به اپراتور براي

  
 احتمال عدم و جك گاهتكيه استحكام از بايد متحرك، هايجرثقيل استقرار زمان در  12-6-2-20

  .گردد حاصل اطمينان دكل، آزمايشي گردش يك با چاه يا حفره وجود
  

 و بار نوع با متناسب بايد بار، حمل وسيله گونه هر و يا كابين سبد، ،)باكت( جام 12-6-2-21
  .باشد تعادل كافي داراي و انتخاب باالبر ظرفيت

  
 نامهآيين در مندرج ضوابط بايد باالبر، موتوري وسايل و هادستگاه بكارگيري در 12-6-2-22
 ضوابط و مقررات مبحث و» هاكارگاه در اشياء و مواد كردن جابجا و نقل و حمل وسايل حفاظتي«
  .شود رعايت ")ي ساختمانمقررات ملّ 15 مبحث(هاي برقي آسانسورها و پله"
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  ساختماني مصالح جابجايي و خاكبرداري انتقال، و نقل موتوري وسايل  12-6-3
 مصالح، اييجابج براي كه است موتوري وسايل ديگر و آالتماشين شامل وسايل اين 12-6-3-1

 ساختماني، عمليات در آنها نظاير و تخريب و گودبرداري در همچنين ساختماني، ضايعات و خاك
  .گيرندمي قرار استفاده مورد

  
 برف بوق، چراغ، الستيك، فرمان، جعبه بايد ترمز، مذكور وسايل با كار شروع از قبل  12-6-3-2

 كار به آماده و سالم از تا گيرند قرار بررسي و بازديد مورد كننده عمل هايقسمت ساير و كنپاك
 كه شوند نگهداري و تعمير نحوي به بايد ترمزها. شود حاصل اطمينان مذكور هايقسمت بودن

 ساختماني، كارگاه شيبدار و ناهموار مسيرهاي كليه در بار، كامل ظرفيت با شده ياد موتوري وسايل
 وسيله حركت و موتور كردن روشن از بايد قبل نيز شينما زير و اطراف ضمناً. باشند كنترل قابل

  .شود كنترل و بازديد موتوري
  

 استفاده ساختماني مصالح جابجايي و خاكبرداري موتوري وسايل از كه هاييكارگاه در 12-6-3-3
 براي همچنين .گردد ايجاد آنها براي مناسب و خطربي مطمئن، خروج و ورود هايراه بايد شود،مي
 مناسب، دهنده هشدار وسايل و عالئم است الزم شده، ياد وسايل حركت از ناشي خطرهاي با لهمقاب

  .شود فراهم عقب سمت به حركت موقع در مخصوصاً
  

 بايد بارها كليه. است ممنوع بار حمل موتوري وسايل مجاز ظرفيت از بيش بارگيري  12-6-3-4
 وسيله بدنه به محكم آن نظاير و برزنت چادر ي،تور طناب، كابل، زنجير، قبيل از ضروري وسايل با

 هشدار عالئم نصب همچنين بايد با. گردد آنها احتمالي ريزش و سقوط از مانع تا شود، بسته نقليه
  .شود جلوگيري حادثه هرگونه بروز از قرمز پرچم يا زن چشمك چراغ نظير كننده آگاه و دهنده

  
 كليه آنها بايد امثال و جرثقيل، لودر وسيله به موتوري نقليه وسايل بارگيري موقع در  12-6-3-5

 ورقهاي با راننده كابين اينكه مگر گردند، مستقر ايمن محل در و ترك را مذكور سرنشينان وسايل
 فوق نقليه وسايل تخليه يا و بارگيري هنگام در ضمنا. باشد شده محافظت و تقويت مقاوم والديف

 از جلوگيري براي نيز چوبي هايبلوك قبيل از مناسب موانع از ستيد ترمز از استفاده بر عالوه بايد
  .شود استفاده مذكور وسايل مهار و اتفاقي حركت
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 مصالح و مواد شونده تغذيه هايقيف داخل به افراد سقوط از جلوگيري جهت  12-6-3-6
  .گردد اتخاذ الزم تدابير بايد ساختماني،

  
 بولدوزر، قبيل از خاكبرداري و گودبرداري موتوري وسايل) پارك( توقف موقع در  12-6-3-7

  .شود داده قرار زمين روي آنها تيغه بايد آن نظاير و مكانيكي بيل لودر،
  

 تعادل افتادن خطر به احتمال آن شيب ازدياد يا بستر سستي دليل به كه شرايطي در  12-6-3-8
  .آيد عمل به حفاظتي الزم و ايمني اقدامات عمليات، شروع از قبل بايد دارد وجود موتوري وسيله

  
 و الزم تهويه بايد بسته، هايمحيط در وتوريم وسايل بارگيري يا تخليه موقع در  12-6-3-9

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط شده اعالم مجاز مواجهه حدود مقادير حسب كافي،
  .شود خاموش آنها موتور بايد صورت اين غير در. گيرد صورت

  
 در درجمن مقــررات رعـايت بر عالوه ساختماني تجهيزات و آالتماشيـن مورد در 12-6-3-10

 و "عمراني آالتماشين با كار ايمني" نامهآيين ،"ساختماني هايكارگاه حفاظتي" هاينامهآيين
 هايدستورالعمل رعايت ،"هاكارگاه در اشياء و مواد كردن جابجا و نقل و حمل حفاظتي" نامهآيين
  .است الزامي نيز مذكور هايدستگاه سازنده ايمني
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  دسترسي وسايل 12-7
  

  كليات 1- 12-7
 راه پله، راه نردبان، داربست، قبيل از موقتي است وسايلي دسترسي، وسايل از منظور 12-7-1-1

 دست در بناي مختلف هايقسمت به افراد دسترسي براي كه آن نظاير و سيار باالبر دار،شيب
  .گيرديم قرار استفاده مورد تخريب يا و بازسازي تعمير، احداث،

  
  .باشداستفاده از بشكه بعنوان جايگاه كار ممنوع مي  12-7-1-2
  

  داربست  2- 12-7
 و اتصاالت نگهدارنده، اجزاي جايگاه، چند يا يك شامل موقت است ايسازه داربست 12-7-2-1

 نگهداري و حفظ و بنا به دسترسي منظور به ساختماني عمليات اجراي هنگام در كه هاگاهتكيه
  .گيردمي قرار استفاده مورد ارتفاع، در مصالح يا رانكارگ

  
 هايراه اتصاالت، ها،گاهتكيه نگهدارنده، اجزاي جايگاه، شامل داربست هايقسمت كليه  12-7-2-2

 آن امثال و فوالد چوب، جنس از مرغوب و مناسب مصالح از استفاده با بايد داربست پلكان و عبور
 بر عالوه داربست كه شود كار به آماده و ساخته طراحي، طوري ذيصالح اشخاص يا شخص توسط

  .باشد داشته را نظر مورد بار برابر 4 پذيرش ظرفيت الزم، پايداري و ايستايي
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 خوردگي ترك پوسيدگي، بدون بايد داربست در شده برده بكار چوبي اجزاء و قطعات  12-7-2-3
 چوبي اجزاء كردن رنگ بايد از همچنين. ندازدا خطر به را آن استحكام كه باشد نواقصي ساير و

  .شود خودداري گردد،مي آن نواقص و عيوب شدن پوشيده باعث كه داربست
  

 صاف، بايد گيرند،مي قرار استفاده مورد داربست جايگاه براي كه چوبي هايتخته  12-7-2-4
 داراي بايد هاتخته كليه .باشند لغزنده و چسبنده مواد از عاري و برجستگي و زائده هرگونه بدون

 طوري و باشند ضخامت مترميلي 50 و عرض مترميلي 250 داراي حداقل و بوده يكسان ضخامت
 آنها بين از مصالح و ابزار و نشده جابجا وجه هيچ به كه شوند مهاربندي و داده قرار يكديگر كنار در
هاي نامه حفاظتي كارگاهجه به آئينبا تو بايد جايگاه حداقل عرض همچنين. ننمايد سقوط پايين به

براي  حداكثر هاتخته هايگاهتكيه فاصله و ساختماني مصوب شوراي عالي حفاظت فني تعيين
  .متر باشد 3/2متر و براي كارهاي سبك  8/1كارهاي سنگين 

  
 بايد آن قطعات ساير و هاچفت ها،پايه ها،بست ها،لوله شامل داربست فلزي اجزاي  12-7-2-5

 خميدگي بدون و مستقيم بايد داربست هايلوله همچنين .باشد عيب و ترك خوردگي، بدون و سالم
  .باشند

  
 توسط بايد داربست، كردن پياده يا تعمير تغيير، نصب، به مربوط عمليات كليه 12-7-2-6

  .شود انجام ذيصالح اشخاص
  

 قرار تأييد و كنترل بازديد، مورد ذيصالح شخص توسط زير موارد در بايد داربست  12-7-2-7
  :شود حاصل اطمينان آن ايمني و استحكام پايداري، از تا گيرد
  .آن از استفاده به شروع از قبل :الف
  .استفاده حين در بار يك ايهفته حداقل : ب
  .آن از استفاده در وقفه ايجاد يا تغييرات هرگونه از پس : پ
 قرار ترديد مورد داربست پايداري و استحكام كه مشابه لعوام و زلزله طوفان، باد، وقوع از پس : ت

  .گيرد
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 حفاظتي نرده كار، جايگاه باز طرف در بايد كارگران، سقوط خطر از جلوگيري براي  12-7-2-8
 از كار ابزار و مصالح افتادن از پيشگيري براي همچنين. گردد نصب 2-5-12 بخش مفاد مطابق
 3-5-12 بخش در مندرج شرايط طبق مناسب پاخورهاي آن باز هايلبه در بايد جايگاه، كف روي
  .شود نصب

  
 وجود يخ يا برف داربست بر مستقر كار جايگاه روي بر كه هنگامي سرما فصل در  12-7-2-9

  .شود برداشته جايگاه روي از يخ و برف قبالً آنكه مگر كنند، كار آن روي نبايد كارگران باشد، داشته
  

 مگر شود، استفاده ساختماني مصالح كردن انبار براي نبايد هاداربست اهاز جايگ  12-7-2-10
 جهت بايد نيز حالتي چنين در. باشد نياز مورد فوري كار انجام براي و مدت كوتاه براي كه مصالحي

 مصالح كليه بايد روزانه، كار پايان در. گردد توزيع يكنواخت طور به جايگاه روي بار داربست، تعادل
  .شود تخليه داربست بر مستقر كار جايگاه روي از كار رابزا و
  

  :است الزامي زير موارد رعايت آن شدن واژگون از جلوگيري و داربست ايستايي تامين براي  12-7-2-11
 و جابجايي از كه طوري به شود، مستقر هاگاهتكيه محل در مطمئني نحو به داربست هايپايه :الف

  .آيد عمل به جلوگيري آنها لغزش
 فرو از تا گيرند، قرار مقاوم صفحات روي بايد زمين روي بر استقرار محل در داربست هايپايه : ب

  .شود پيشگيري داربست تعادل خوردن هم بر و زمين در آنها رفتن
 مهار و متصل ساختمان به محكم طور به افقي و عمودي مناسب هاي فاصله در بايد داربست : پ

  .آيد عمل به جلوگيري كار حين در آن نوسان و لرزش از تا ،گردد
 به كامل طور به تالقي محل در بايد گيرد،مي قرار مجاور ضلع دو در داربست كه مواردي در : ت

  .شوند كالف و متصل يكديگر
  .شود جلوگيري داربست روي بر كارگران كردن كار از بايد شديد باد يا طوفان موقع در : ث
  

 ايـنباشد،  داربست نصب به نياز برق نيروي خطوط انتقال مجاورت در كه هنگامي  12-7-2-12
  .پذيرد صورت  8-4-2-12بند  مفاد رعايت با بايد كار
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 طريق به بايد شود،مي كشيده باال به داربست جايگاه روي از مصالح كه هنگامي 12-7-2-13
  .آيد عمل به جلوگيري داربست با آن برخورد از مناسبي

  
 داربست قطعات از هاميخ كليه بايد چوبي، داربست برچيدن و كردن پياده موقع در 12-7-2-14
  .شود كشيده بيرون كامل طور به
  

  نردبان  3- 12-7
 در نظر، مورد تراز به دسترسي منظور به كه متحرك، يا ثابت است ايوسيله نردبان 1- 12-7-3

 و پايه، نام به كنار در قطعه دو املش معموالً و گيردمي قرار استفاده مورد ساختماني عمليات
 رعايت نردبان انواع از استفاده در. باشدمي پايه به متصل و پله نام به وسط در لغزنده غير قطعاتي
  :باشدمي الزامي زير موارد
 و اقليمي شرايط با بايد نردبان نگهداري و نصب نحوه و بارگذاري قابليت ابعاد، جنس، نوع، :الف

  .باشد ناسبمت عمليات نوع
 استفاده نبايد باشند، داشته ديگري نقص يا خورده ترك آن هايپايه يا هاپله كه هايينردبان از : ب

  .شود
  .باشدمي ممنوع دست با بار حمل نردبان، از استفاده هنگام : پ
 وجود لغزشي هيچ امكان كه طوري به گيرد، قرار ثابت جايي در بايد نردبان گاهتكيه و هاپايه : ت

  .باشند آلوده لغزنده و روغني مواد به نبايد نردبان هايپايه و هاپله همچنين. باشد نداشته
  .آيد عمل به پيشگيري آنها روي بر پا لغزش از تا باشند آجدار بايد فلزي نردبان هايپله : ث
 نحو به در هآنك مگر داد، قرار است شدن باز قابل يا است باز كه دري جلوي نبايد را نردبان : ج

  .باشد شده قفل يا بسته مطمئن
 بوده بلندتر گيرد،مي قرار استفاده مورد آن به رسيدن براي كه كفي از متر 1 بايد نردبان طول : چ

  .باشد پله فاقد اضافي قسمت اين و
  .نمايد استفاده همزمان طور به نفر يك از بيش نبايد نردبان يك از : ح
  
 .باشد سقوط از كننده متوقف سامانه به مجهز بايد متر 3 از بيش طول با بتثا نردبان  2- 12-7-3

 كه نردبان از قطعه هر و شود تعبيه پاگرد يك متر، 9 هر در حداكثر بايد نردبان نوع اين در بعالوه
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 وسيله به بايد آن پاگرد و نردبان همچنين. باشد قبلي قطعه امتداد در نبايد دارد، قرار پاگرد دو بين
  .شود محافظت 2- 5-12 بخش مفـاد مطابق نرده

  
 آن هايپايه زير در بشكه يا جعبه قبيل از اجسامي قراردادن با نردبان ارتفاع افزودن  3- 12-7-3
 از بيش طول با طرفه يك نردبان نبايد عالوه به. نيست مجاز يكديگر به كوتاه نردبان دو اتصال يا

  .گيرد قرار استفاده مورد متر 10
  

 آن شيب خوردن هم به از كه باشد ضامني يا قيد به مجهز بايد طرفه دو نردبان  4- 12-7-3
  .باشد بيشتر متر 3 از آن ارتفاع نبايد باز حالت در ضمناً .آيد عمل به جلوگيري

  
 در .است ممنوع هاپايه احتمال لغزندگي و بارندگي هنگام در نردبان از استفاده  5- 12-7-3

 يا گوه وسيله به بايد شود، داده قرار دارد، لغزش احتمال كه محلي در ردبانن چنانچه لزوم صورت
 همچنين. شود جلوگيري هاپايه حركت و لغزش از ديگر موانع و وسايل يا شياردار الستيكي كفشك

  .باشد كافي استحكام داراي بايد باالي نردبان گاهتكيه
  

 و نردبان بين ايجادي زاويه كه باشد ايبگونه بايد حمل قابل يكطرفه نردبان استقرار  6- 12-7-3
 تا نردبان پايه بين فاصله كه شود انتخاب طوري آن شيب يا و بوده، درجه 75 حدود در مبنا سطح
  .باشد مبنا سطح تا سازه روي بر فوقاني گاه تكيه فاصله چهارم يك سازه پاي

  
 90 تا 75 بين ايزاويه در ملح قابل يكطرفه نردبان استقرار در اجبار صورت در  7- 12-7-3

 ديوار يا سازه با اتصاالتي بوسيله نردبان بايد نمايد،مي ايجاد مبنا سطح با تحتاني گاهتكيه كه درجه
  .گردد محكم و بسته ايمن صورت به
  

 ارتفاع در كار ايمني نامهآيين رعايت ساختماني، هايكارگاه در نردبان از استفاده در  8- 12-7-3
  .است الزامي فني حفاظت اي عاليشور مصوب
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  موقت پله راه 4- 12-7
به زير  دسترسي و كارگران آمد و رفت مصالح، حمل براي ساختمان احداث زمان در 12-7-4-1

 ساختماني عمليات كه مدتي تمام در و شود نصب موقت پله راه يك حداقل بايد طبقات، زمين و
  .شود ينگهدار و محافظت آن از دقت به دارد، ادامه

  
 عمومي الزامات" مبحث مقررات و ضوابط رعايت با بايد موقت پله راه هايپله 12-7-4-2

  :شود نصب زير موارد رعايت و ")ساختمان يملّ مقررات چهارم مبحث( ساختمان
 حداقل آنها كف پهناي متر، 1 حداقل آنها عرض و بوده يكسان ابعاد داراي بايد موقت هايپله :الف

  .باشد مترميلي 220 حداكثر و مترميلي 140  حداقل آنها ارتفاع تر،مميلي 280
 افراد، سقوط و لغزش از جلوگيري ضمن كه شود ساخته طوري آن نظاير و بتن فلز، چوب، از : ب

 به نسبت 5/2 حداقل آن بارگذاري ايمني ضريب و بوده كافي مقاومت و استحكام داراي
  .باشد وارده بارهاي حداكثر

 شيب از موقت استفاده هااز اجراي رمپ و پاگرد پله هاي دائمي و تا زمان اجراي اين پله پس : پ
  .باشدالزامي مي فوق بندهاي مفاد رعايت با و پاگرد آنها، راه

 مفـاد مطابق مناسب حفاظ با نصـب، و برپايي از بعد بالفاصله بايد موقت هايپله راه باز اطراف : ت
  .شود محافظت 2-5-12 بخش

  

  گذرگاه و دار شيب راه 5- 12-7
 5/11 حداكثر افق سطح با آن زاويـه كه است راهي ساختماني كارگاه در دار شيب راه 1- 12-7-5

 مصالح و تجهيزات وسايل، نقل و حمل و افراد مرور و عبور براي و بوده) درصد 20 شيب( درجه
  .گيردمي قرار استفاده مورد ساختماني

  
 زمين روي بر كه افقي گذرگاه از، است عبارت ساختماني كارگاه معابر در يا گذرگاه  2- 12-7-5
 و تجهيزات وسايل، نقل و حمل و افراد مرور و عبور براي آن نظاير و هاداربست يا طبقات كف يا

  .گيردمي قرار استفاده مورد ساختماني مصالح
  

 ضريب داراي و بوده كافي مقاومت و استحكام داراي بايد گذرگاه و دار شيب راه  3- 12-7-5
 و هاراه اين كف پوشش ضمناً. باشد وارده بارهاي حداكثر به نسبت 5/2 حداقل بارگذاري ايمني
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 لغزش موجب كه شود ساخته و طراحي طوري مناسب و مقاوم مصالح از استفاده با بايد  هاگذرگاه
 50 از نبايد آن ضخامت ،كف پوشش براي چوبي تخته از استفاده صورت در. نشود افراد سقوط و

 بر در را افراد سقوط احتمال كه معابر و دار شيب هايراه باز اطراف همچنين. باشد كمتر مترميلي
  .گردد محافظت 2-5-12بخش مفاد رعايت با بايد دارد،

  
 داراي بايد شوند،مي ايجاد افراد عبور براي فقط كه هاييگذرگاه و دار شيب هايراه  4- 12-7-5

  .باشد عرض متر 6/0 لحداق
  

 فرغون يا و دستي چرخ گاري، عبور براي افراد، بر عالوه كه گذرگاهي و دار شيب راه  5- 12-7-5
 زاويه( شيب درصد 18 حداكثر و عرض متر 1 حداقل داراي بايد گيرند، مي قرار استفاده مورد نيز

 نبايد دار شيب سطح ليمتوا پاگردهاي بين عمودي فاصله. باشد هموار سطح و) درجه 10 حدود
  .باشد متر 5/3 از بيش

  
 نقليه وسايل يا سنگين وسايل جابجايي و حمل براي كه معابري و دار شيب راه عرض  6- 12-7-5

 مناسب و محكم موانع بايد آن طرفين در عالوه به باشد، متر 5/3 از كمتر نبايد شوند،مي استفاده
  .گردد نصب

  
 و بوده متر 4 حداقل بايد شودمي ايجاد هاگودبرداري در كه دار راه شيب عرض  7- 12-7-5

  .گردد پايدار مقتضي نحو به نيز آن هايجداره
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  تخريب 12-8
    

  كليات 12-8-1
 تعمير، نوسازي، حذف، منظور به ساختمان از مصالح كردن جدا مستلزم كه اقدامي هر  1-1- 12-8

  .شودمي ناميده تخريب باشد، بنا از قسمتي يا تمام بازسازي و مرمت
  

زنده توسط سا ساختمان رسمي مرجع از الزم مجوز بايد تخريب عمليات شروع از قبل  1-2- 12-8
  :گيرد انجام زير هاياقدام و ريزيبرنامه ناظر مهندس از نظر كسب با و اخذ
 در يا قطع مشابه سرويسهاي و گاز برق، آب، جريان ذيربط، موسسات همكاري و اطالع با :الف

 شير و آنها به دسترسي هايراه كه طوري به شود، نگهداري و محدود سازي،سالم لزوم صورت
  .بماند محفوظ نشانيآتش

 اطالع به قبل، هفته يك حداقل تخريب عمليات شروع و فوق سرويسهاي قطع مدت و زمان : ب
 مجاز هنگامي فقط فوق، محدوديت رعايت عدم. شود رسانده مجاور هايساختمان ساكنين

 مرجع تاييد به قبالً بايد امر اين لزوم. اندازد خطر به را ايمني بنا، فوري تخريب عدم كه است
  .باشد رسيده ساختمان يرسم

 انجام تخريب، مورد ساختمان مجاور عمومي معابر و روهاپياده از محافظت براي الزم، اقدامات : پ
 رعايت با ذيربط مراجع از اجازه كسب با آنها نمودن مسدود يا محدود به نياز صورت در و شود
  .آيد عمل به الزم اقدام ، 2-2-2- 12 و 1-2-2-12 و 1-1-2-12 بندهاي مفاد

 مفاد فصل رعايت با تخريب روش و ساختمان نوع و محل با متناسب الزم، تجهيزات و وسايل : ت
  .شود تهيه 12-6

 تدابير و بررسي ذيصالح شخص توسط همجوار، هايسازه پايداري در بنا تخريب از ناشي اثرات : ث
  .گردد اتخاذ مجاور ابنيه پايداري جهت در الزم
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 براي مجاز محل انتخاب و تخريب از حاصل مواد دفع و حمل آوري،جمع رايب ريزيبرنامه : ج
  .شود انجام "پسماندها مديريت" قانون به توجه با آنها انباشتن

 هايدودكش ها،بيمارستان ها،كارخانه مخابراتي، هايدكل نظير خاص هايساختمان تخريب در : چ
 ذيصالح افراد توسط بايد مربوط هايقسمت دارند، ويژه تاسيسات كه اماكني ديگر و صنعتي

 آن از ناشي خطرهاي با مقابله و تخريب براي الزم تجهيزات و وسايل و قرارگيرد بازديد مورد
  .شود فراهم

 جدا ساختمان از برقگير بايد ابتدا باشد، برقگير داراي تخريب مورد ساختمان كه صورتي در : ح
  .گردد كار به آماده و نصب فاصله ريننزديكت در مجدداً لزوم صورت در و شود

 انبار مناسبي مكان در و جدا شده نصب محل از بايد تخريب مورد ساختمان هايشيشه كليه : خ
  .گردد

 نظارت آنان كار بر ذيصالح اشخاص و شده گرفته بكار باتجربه كارگران بايد تخريب عمليات در : د
 ساير همچنين. دهند آموزش آنان به را كار ياجرا مختلف مراحل و هاروش ها،دستورالعمل و

 ذيصالح اشخاص از بايد مربوط نيز تجهيزات و آالتماشين متصديان و رانندگان جمله از افراد
  .باشند

  
 و هانردبان راهروها، ها،پلكان استثناي به تخريب مورد ساختمان ارتباطي هايراه كليه 1-3- 12-8

عالوه  به. گردند مسدود تخريب مدت تمام در بايد شوند،مي فادهاست كارگران عبور براي كه درهايي
  .گردد تخريب شود جايگزين ايشده تأييد ديگر راه اينكه از قبل خروجي راه هيچ نبايد

  
 و انفجار زلزله، سوزي، آتش سيل، فرسودگي، اثر بر كه هاييساختمان تخريب در  1-4- 12-8

 قبل ديوارها بايد ناگهاني خرابي و ريزش از جلوگيري براي ند،ارفته بين از يا ديده آسيب آن نظاير
  .شوند بندي شمع و مهار ذيصالح شخص نظر زير تخريب از
  

 همجوار تاسيسات و هاساختمان از تخريب مورد ساختمان ارتفاع كه صورتي در  1-5- 12-8
 داشته وجود مجاور يساتتاس و بناها روي يا داخل به كار ابزار و مصالح ريزش امكان و باشد بيشتر
  .آيد عمل به كافي مقاومت با حفاظتي سرپوش نصب قبيل از الزم اقدامات بايد باشد،
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 موقت، كف كف، از اعم تخريب در استفاده مورد تجهيزات و سازه اجزاي از يك هر  1-6- 12-8
 مرور و عبور راهروهاي و سرپوشيده راهروهاي اجزاي ساير و سقف موقت، هايپله بست، چوب

 از بيش نبايد هانردبان و هاپلكان كارگران،
3
  .شوند بارگذاري خود، مقاومت 2

  
 چوب داخل به بالفاصله بايد تخريب از ناشي هايتخته يا تيرها در موجود هايميخ  1-7- 12-8
  .شوند كشيده بيرون يا كوبيده فرو
  
 طبقه يا قسمت ترينپايين به و شود شروع طبقه يا قسمت باالترين از بايد تخريب  12-8-1-8 

 راه از طبقات و پي در منفجره مواد از استفاده يكجا با طور به تخريب خاص كه موارد در .گردد ختم
 حال در هايوزنه با زدن ضربه طريق از يا و كردن واژگون و كابل با كشيدن طريق از يا و دور

  .هاي مذكور تمهيدات ايمني الزم بعمل آيدروششود، بايد متناسب با مي انجام نوسان
  

 در كه ناپايداري شرايط در نبايد تخريب دست در هايقسمت كار، نوبت هر پايان در  1-9- 12-8
 اطمينان الزم بررسي با بايد همچنين .گردند رها باشند، پذير آسيب ارتعاشات يا باد فشار برابر

 ها،شمع ها،بست چوب همچنين و تخريب عمليات از باقيمانده هايقسمت كليه كه شود حاصل
  .باشنددارا مي را الزم ايمني و پايداري حفاظتي، وسايل ساير و هاحائل سپرها،

  
 ديگر و رو پياده در تخريب مورد ساختمان از شده جدا ضايعات و مصالح انباشتن  1-10- 12-8

 در كه صورتي در. است ممنوع نساختما رسمي مرجع از مجوز كسب بدون عمومي فضاهاي و معابر
 هر بايد باشد، نداشته وجود ضايعات و مصالح انباشتن براي كافي فضاي و زمين تخريب مورد محل
  .يابند انتقال ديگر مجاز مكان به شده جدا مواد روز
  

 همچنين و بهداشت كارگران، عابران و مجاورين كارگاه ساختماني تامين و حفظ براي 1-11- 12-8
 عمليات جمله از و مناسب هايروش با بايد تخريب، عمليات هنگام در زيست حيطم حفاظت
 مواقع در جز به بعالوه تخريب در شب. شود جلوگيري غبار و گرد شدن پراكنده و انتشار از آبپاشي

  .باشدنمي مجاز رسد،مي ساختمان رسمي مرجع تاييد به كه اضطراري
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  وسقف كف تخريب 12-8-2
 كه گردد، مسدود طوري آن زير طبقه به ورودي هايراه بايد سقف تخريب از لقب  2-1- 12-8

  .كند آمد و رفت آن از نتواند كس هيچ
  

 هنگام در چه و شودمي ايجاد آن در ايدهانه كه هنگامي چه ضربي، هايطاق در  2-2- 12-8
 به در امتداد عمود به تير طاق هايگاهتكيه تا آهن تير دو بين مصالح و آجرها بايد آن، كلي تخريب

  .شود برداشته كامل طور
  

 بايد اند،يافته تشكيل كشيده پس يا پيش تنيده بتن از كه هاييسقف تخريب در  2-3- 12-8
  .آيد عمل به آن شدن آزاد از احتمالي ناشي خطرهاي و بتن در شده ذخيره انرژي به كافي توجه

  
از آجرها و مصالح بين  قسمتي برداشتن از پس دضربي، باي طاق سقف تخريب هنگام  2-4- 12-8

 50 ضخامت و مترميلي 250 عرض به سالم چوبي هايتخته ها،تيرچه يا تيرها روي دو تيرفوالدي،
 طور به آنها روي بتوانند مربوط كارگران تا شود داده قرار كافي تعداد به و عرضي طور به مترميلي

  .دهند ادامه خود كار به و شده مستقر مطمئن
  

 برداشته سقف پوششي هايقسمت بايد ابتدا چوبي، يا شيرواني هايطاق تخريب در  2-5- 12-8
  .گردد اقدام سقف اسكلت يا خرپا برچيدن به نسبت سپس شود،

  
  .است الزامي ساختماني هايكارگاه حفاظتي نامهآئين رعايت سقف و كف تخريب در  2-6- 12-8
  

  ديوارها تخريب 12-8-3
 مربوط بارهاي كليه آنكه مگر شود، برداشته ايطبقه در نبايد هاگاهتكيه از يك هيچ 3-1- 12-8
  .باشد شده برداشته و تخريب قبالً آن به
  

 نبايد باشد، آن ضخامت برابر 22 از بيش آن ارتفاع كه ديواري از قسمتي يا تمام 3-2- 12-8
  .باشد شده ساخته و محاسبه بيشتر ارتفاع يبرا اساساً اينكه مگر بماند، آزاد جانبي مهاربندي بدون
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 كه سوراخهايي كليه آنها از متري 3 فاصله تا بايد ديوارها، از يك هر تخريب از قبل  3-3- 12-8
  .شوند پوشانده مناسب موقت پوشش با دارند قرار كف در
  

 اند،شده ساخته مجاور ساختمان يا زمين خاك نگهداري براي كه ديوارهايي تخريب  3-4- 12-8
  .شود انجام نگهبان هايسازه اجراي از پس بايد

  
  بتني هايسازه تخريب 4- 12-8
 و كامپوزيت بلوك، و هاي بتني با سقف تيرچهسازه از اعم بتني هايسازه تخريب در 4-1- 12-8
  :باشدمي الزامي زير موارد رعايت بتني دال
اصلي  باربر غير هايسازه و مصالح ت،تجهيزا يكليه بايد  مسلح بتني سازه تخريب از قبل :الف

  .گردد تخليه كارگاه محيط از ايمن بطور و تخريب جمع آوري و
تخريب، با استفاده از عالئم  محل از مناسبي فاصله بايد در  مسلح، بتني سازه تخريب از قبل : ب

ات تخريب عملي انجام از افراد هشدار دهنده و آگاه كننده از قبيل نوار خطر و موانع مناسب،
  .شود جلوگيري خطر موضع به آنها ورود از و آگاه

 تمام كه پالستيكي ماسك و گردن ناحيه پوشش با ايمني كاله به بايد تخريب كارگران كليه : پ
  .باشند مجهز دهدمي پوشش را چانه ناحيه و صورت

 تا مناسب وربط بايد ژاكت اين. باشند ضربه ضد ژاكت به مجهز بايد تخريب كارگران كليه : ت
  .نمايد فراهم را وي آزاد حركت امكان و پوشش را كارگر ران ناحيه

 ايراد از مناسب بطور همچنين و باشند ايمني پوتين و دستكش به مجهز بايد تخريب كارگران : ث
  .شوند محافظت پاها ناحيه به ضربه

  

   فوالدي هايسازه تخريب 12-8-5
 مشابه وسايل يا جرثقيل از ساختمان فوالدي كلتاس تخريب براي كه صورتي در 5-1- 12-8

 و تاسيسات بناها، اشخاص، به صدمه و بار لنگر از جلوگيري و تعادل حفظ براي بايد شود، استفاده
  .شود استفاده كننده هدايت طناب از تخريب، مورد بناي اسكلت يا تجهيزات

  
 از جلوگيري منظور به الزم اماتاقد بايد فوالدي قطعات بازكردن يا بريدن از قبل  5-2- 12-8

  .آيد عمل به  آنها آزاد سقوط
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   مشابه هايسازه و صنعتي بلند هايدودكش تخريب 12-8-6
 واژگوني، يا انفجار طريق از مشابه هايو سازه صنعتي بلند هايدودكش تخريب از قبل 6-1- 12-8
  .شود گرفته نظر در اآنه اطراف در كافي وسعت با مطمئن و شده محافظت ايمحدوده بايد

  
 داربست از بايد گردند، تخريب دستي طريق به مذكور هايسازه كه صورتي در 6-2- 12-8

 آورده پايين تدريج به نيز داربست سكوي پايين، به باال از سازه تخريب تناسب به و شده استفاده
 اختالف اين و بوده سازه بااليي نقطه از تر پايين كارگران استقرار محل همواره كه ترتيبي به شود،
  .باشد متر 5/1 حداكثر و متر 5/0 حداقل ارتفاع

  
 پايين به آنها داخل از بايد بحث مورد هايسازه تخريب از حاصل ضايعات و مصالح 6-3- 12-8

 در ايدريچه قبالً بايد ضايعات، و مصالح تراكم و شدن انباشته از جلوگيري براي .شود ريخته
 تخريب، كار توقف از پس بايستي مذكور مواد تخليه. شود ايجاد آنها تخليه ايبر سازه تحتاني قسمت
  .باشد متر 2 از بيشتر نبايد كوره داخل در تخريب از حاصل ضايعات ارتفاع هرصورت در. شود انجام

  
  ضايعات و مصالح  12-8-7
 پرتاب خارج به آزاد سقوط طور به نبايد تخريب از حاصل ضايعات و ساختماني مصالح 1- 7- 12-8

  .گيرد انجام شده، بيني پيش مخصوص هايكانال داخل از تخليه اينكه مگر شوند،
  

 در تخريب، مورد ساختمان از شده و احتراق جدا اشتعال قابل مصالح كه صورتي در  2- 7- 12-8
 فراهم كافي مقدار و تعداد به مناسب حريق اطفاي وسايل بايد شود، نگهداري و انبار محل، همان

  .ودش
  

 كننده، آلوده مواد يا سمي مواد آزبست، راديواكتيو، مواد از آمده دست به ضايعات  3- 7- 12-8
 به سپس و شوند بنديبسته و نگهداري دقت به مربوط ضوابط و طبق ضايعات بقيه از جدا بايد

 بايد شوندمي گمارده كار به مواد اينگونه تخريب در كه كارگراني بعالوه. گردند حمل مجاز محل
  .باشند مخصوص لباسدستكش، ماسك و  به مجهز
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 كه شوند انباشته صورتي به طبقات كف روي نبايد تخريب از ناشي ضايعات و مصالح  4- 7- 12-8
 افقي فشارهاي شدن وارد از بايد عالوه به. باشد بيشتر مربوط طبقه كف مجاز باربري ظرفيت از

  .شود يجلوگير نيز ديوارها به ضايعات و مصالح شدن انبار از ناشي
  

 هايساختمان براي كه شوند انباشته نحوي به نبايد تخريب از ناشي ضايعات و مصالح  5- 7- 12-8
 و بارگيري منـاسب فواصـل در بايد مواد اين. نمايند خطر و مزاحمت ايجاد عمومي معابر يا و مجاور

  .گردند حمل مجاز هايمحل به
  



 



  عمليات خاكي  12-9

65 

  
  
  

  خاكي عمليات 12-9
  

   كليات 12-9-1
 گودبرداري، زمين، تسطيح خاكريزي، خاكبرداري،: از است عبارت خاكي عمليات از منظور 12-9-1-1
 دستي وسايل با فاضالب و آب مجاري ها وها، چاهكانال ها،شمع شيارها، حفر ها،ساختمان كني پي
  .مكانيكي يا
  

  گود برداري 12-9-1-2
تر از سطح طبيعي زمين يا تراز زير پي ساختمان حفاري و خاكبرداري در تراز پايينبه هرگونه  

  .شودمجاور گودبرداري اطالق مي
  

  سطح خطرگودبرداري 12-9-1-3
ها با توجه به عمق گود، نوع خاك، وجود آب، وجود منبع ارتعاش در مجاورت سطح خطرگودبرداري 

زياد  صورت گودبرداري با خطر معمولي، زياد و بسيارهاي مجاور آن به گود و حساسيت ساختمان
پي و پي سازي "ارزيابي سطح خطر گودبرداري بر اساس ضوابط و مقررات مبحث . دگردتعيين مي

  .شوديمانجام  ")ي ساختمانمبحث هفتم مقررات ملّ(
 

  :شود توسط سازنده انجام زير اقدامات بايد خاكي عمليات شروع از قبل  12-9-1-4
 همچنين و خاك جنس و استحكام لحاظ از ذيصالح اشخاص يا و شخص توسط نظر مورد زمين :فال

 پايدارسازي و گودبرداري نقشه عالوه به. گيرد قرار بررسي مورد دقت به مجاور ابنيه پايداري
 رسمي مرجع تأييد به تهيه و اشخاص اين توسط بايد گودبرداري برنامه و گود هايجداره

  .برسد ساختمان
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 مرجع توسط صادره مجوز همراه به آن شروع زمان همچنين و گودبرداري اجرايي برنامه روش، : ب
  .گيرد قرار ناظر مهندس اختيار در ساختمان رسمي

 قديمي، قنوات و هاچشمه فاضالب، هايكانال ها،چاه قبيل از زيرزميني تأسيسات موقعيت : پ
 و گودبرداري عمليات حين در است ممكن كه تلفن برق و هايكابل گاز، و آب كشيلوله

 و بررسي مورد شوند، خسارت دچار خود يا و گردند حادثه و خطر بروز موجب برداريخاك
 يا و موقت يا دائم مسير تغيير به نسبت ذيربط، هايسازمان همكاري با و گرفته قرار شناسايي

  .گردد اقدام و همچنين ايمن سازي آنها جريان قطع
 "پ"- 4- 1- 9- 12بند در مفاد مندرج تاسيسات از برخي جريان قطع يا مسير تغيير كه ورتيص در : ت

 حفاظت به نسبت مقتضي طرق به و مربوط هايسازمان همكاري با بايد نباشد، پذيرامكان
  .شود اقدام آنها

 يلقب از عمومي خدمات هايايستگاه از يكي مجاورت يا و نزديكي در گودبرداري محل چنانچه : ث
 اطالع به مراتب قبالً بايد باشد، در مسيرخودروهاي آنها يا و بوده و اورژانس نشانيآتش

  .نگردد ايجاد ايوقفه عمومي رسانيسرويس در احياناً تا شود رسانده ذيربط مسئولين
 است ممكن كه درختان بقاياي يا و ساختماني ضايعات سنگ، تخته قبيل از زائد اشياء كليه : ج

  .گردند خارج نظر مورد زمين بايد از شوند، حوادث بروز موجب يا و شده كار انجام از مانع
 ورود و ميل مهار كوبيميخ قبيل از گودبرداري هايديواره پايدارسازي هايروش از استفاده در : چ

 موافقت با مگر باشدممنوع مي عمومي معابر همچنين و مجاور امالك مالكيت محدوده به
  .ع رسمي ساختمانذينفع و مرج

  
 هوادهي، براي الكتروموتور مانند برقي هايدستگاه از خاكي عمليات در كه صورتي در  12-9-1-5

 كار به 1-6-12 بخش مفاد رعايت با بايد هادستگاه گونه اين شود، استفاده آن نظاير و آب تخليه
  .باشند مجهز مناسب حفاظتي وسايل به و شده گرفته

  
 هاييمحل يا عمومي معابر در چاه حفر نظير خاكي، عمليات براي نظر مورد محل چنانچه  12-9-1-6

 محصور قبيل از احتياطي اقدامات با بايد باشد، داشته وجود متفرقه افراد آمد و رفت احتمال كه باشد
 فاريح منطقه به افراد ورود از مسير، كنترل وسايل و دهنده هشدار عالئم نصب حفاري، محوطه كردن

  .گردند مسدود روزانه كار پايان در هامحل گونه اين دهانه و آمده عمل به جلوگيري
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  ها)ساختمان كني پي و زيرزمين طبقات حفر( گودبرداري 12-9-2
 و پايداري براي خطري احتمال خاكبرداري و گودبرداري عمليات در كه صورتي در 12-9-2-1

بايد قبل  باشد، داشته وجود مهارها يا و مجاور هايساختمان ديوارها و گود، هايديوارهدهي سرويس
 و سپر شمع، نصب نظير روشهايي از استفاده با و خاكبرداري، ايمني و پايداري آنها از گودبرداري

 هايسازه اجراي با لزوم صـورت در و گودبرداري ايمن و الزم فاصله رعايت و مناسب مهارهاي
  .گردد تأمين نگهبان

  
پي "مبحث هاي گود مفاد موظف است در عمليات گودبرداري و پايدارسازي جداره سازنده 12-9-2-2

 هاي ساختمانيو دستورالعمل اجرايي گودبرداري "ي ساختمان)و پي سازي (مبحث هفتم مقررات ملّ
  را رعايت نمايد. ابالغي وزارت راه و شهرسازي

  
 و مراكز يا آهن راه خطوط ها،بزرگراه مجاورت در يگودبردار عمليات كه مواردي در 12-9-2-3

 هاجداره ريزش يا لغزش از جلوگيري براي الزم اقدامات بايد شود،مي انجام ارتعاش داراي تاسيسات
  .گيرد صورت

  
 هايساختمان و ديوارها همچنين گودبرداري، محل هايديواره بايد زير موارد در 12-9-2-4

، ريزش خطر كه نقاطي در و گرفته قرار بازديد و بررسي مورد ذيصالح شخص توسط دقيقاً مجاور،
 شمع و قبيل از الزم ايمني وسايل و مهارها است، آمده وجود هاي غيرمجاز بهلغزش يا تغيير شكل

  :گردند تقويت موجود مهارهاي يا و نصب سپر
  بار يك ايهفته حداقل پايدارسازي، از بعد و روزانه صورت به كامل، پايدارسازي از قبل :الف
  يخبندان و زلزله سيل، طوفان، بارندگي، وقوع از بعد : ب
  انفجاري عمليات هرگونه از بعد : پ
  ناگهاني ريزش از بعد : ت
  مهارها به اساسي صدمات آمدن وارد از بعد : ث
  

 مصالح حيوانات، افراد، سقوط سنگ، پرتاب نظير خطرهايي بروز از جلوگيري براي 12-9-2-5
 كارگران با نقليه وسايل و افراد برخورد نيز و گود داخل به آب شدن سرازير آالت،ماشين و ساختماني
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 رعايت با خاكبرداري و گودبرداري محل اطراف بايد خاكبرداري، و حفاري آالتماشين و وسايل و
و خاكبرداري  گودبرداري كه صورتي در .شود محافظت و محصور مناسب نحو به 2- 5- 12 بخش مفاد
و  2-5-12 هاياين حصار با رعايت مفاد بخش بايد گيرد، صورت عمومي فضاهاي و معابر مجاورت در

و با عالئم هشدار دهنده كه در شب و روز و  متر از لبه گود احداث 5/1و در فاصله حداقل  12-5-9
  .داز فاصله دور قابل رؤيت باشند مجهز گرد

  
 تهويه و نور مشكل با آن ابعاد محدوديت علت به جراييا عمليات كه هاييگودبرداري در 12-9-2-6
  .آيد عمل به الزم اقدام هوا تهويه و روشنايي وسايل تأمين به نسبت است الزم گردد،مي مـواجه هوا
  

 همچنين. شوند ريخته گود لبه از متر 1 از كمتر فاصله به نبايد گودبرداري از حاصل مواد 12-9-2-7
 يا گرديده مرور و عبور مانع كه شوند انباشته نحوي به عمومي معابر و روهاهپياد در نبايد مواد اين

  .دگردن حادثه بروز موجب
  

 لودر، مكانيكي، بيل جرثقيل، قبيل از مكانيكي وسايل و آالتماشين استقرار محل 12-9-2-8
 بايد گود، مجاورت در ساختماني مصالح يا و گودبرداري از حاصل هايخاك انباشتن يا كاميون
 گود لبه از دقيقاً اين فاصله بايد گردد، فاصله مناسب تعيين وحداقل بررسي ذيصالح شخص توسط
  .شود رعايت

  
 تنهايي به كار محل در كارگر نبايد باشد،مي متر 1 از  بيش آنها عمق كه گودهايي در  12-9-2-9
  .شود گمارده كار به
  

 نقـليه وسايل ويژه احداثي) رمپ( دارشيب هايراه و معابر عرض ها،گودبرداري در  12-9-2-10
  .باشد متر 4 از كمتر نبايد

  
 بر نظارت مسئوليت نگهبان نفر يك بايد وسيع، و عميق هايگودبرداري محل در  12-9-2-11

 افراد، ساير و كارگران آگاهي براي. باشد دارعهده را سنگين آالتماشين و هاكاميون خروج و ورود
 .گردد نصب مذكور آالتماشين و هاكاميون خروج و ورود محل و معبر در دهنده دارهش عالئم بايد
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  فاضالب و آب مجاري و هاچاه حفاري 12-9-3
 دستي حفاري در ويژه به فاضالب و آب مجاري و هاچاه حفاري عمليات آغاز از قبل  1- 12-9-3
 ها،فاضالب قديمي، قنوات قبيل از انـعيمو كيفيت و وجود درخصوص الزم هايبررسي بايد ها،چاه
 آيد عمل به آن نظاير و تلفن گاز، برق، آب، به مربوط تأسيسات و زمين هاياليه خاك جنس ها،پي
 كه شود تعيين طوري بايد نيز حفاري محل. گردد استعالم ذيربط هايسازمان از لزوم صورت در و
 شده ياد تأسيسات با برخورد يا مجاور چاه و فاضالب قنات، نشت يا ريزش خطر كار، هنگام به

  .باشد نداشته وجود
  

 بايد فاضالب، و آب مجاري و هاچاه حفاري عمليات در كافي تهويه ايجاد منظور به  2- 12-9-3
 مقتضي طرق به است، مضر افراد سالمتي براي كه ديگر كننده آلوده مواد و غبار و گرد گاز، نوع هر
 صورت در. گردد اقدام چاه هواي تهويه به نسبت هوادهي پمپ بوسيله و شود خارج كار محل از

 آنها به سالم هواي همواره تا شوند مجهز مناسب تنفسي هايدستگاه و ماسك به كارگران بايد لزوم
  .برسد

  
 مرتبط فاضالب و آب مجاري و هاچاه حفاري عمليات با آنها فعاليت كه افرادي كليه  3- 12-9-3

 4-12 فصل ويژگيهاي با مطابق فردي، حفاظت تجهيزات و وسايل به كار نوع با ناسبمت بايد است،
  .شوند مجهز

  
  :نمايد اقدام زير موارد به نسبت بايد كني چاه عمليات براي چاه به ورود از قبل مقني  4- 12-9-3

 ينانهمچنين اطم مضر. و سمي گازهاي وجود عدم از اطمينان و مناسب چاه تهويه و هوادهي الف:
  از عدم امكان سرازير شدن آب و سيالب به داخل چاه.

به نقطه  طناب آزاد انتهاي و محكم نمودن خود بدن به كامل بند حمايل و نجات طناب بستن : ب
  . چاه سر بر وي همكار و حاضر بودن  چاه باالي ثابتي در

  
 با بايد چاه دهانه شود،مين انجام حفاري كه مواقعي در يا و روزانه كار خاتمه از پس  5- 12-9-3

  .شود پوشانده مطمئن نحو به مناسب و مقاوم مشبك صفحات
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 مقررات و نامهآيين در مندرج ضوابط بايد فاضالب و آب مجاري و هاچاه حفاري در  6- 12-9-3
  .گردد لحاظ» دستي هايچاه حفاظتي«
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  ساختمان اسكلت نصب و برپايي ساخت، عمليات 12-10
  

  كليات 12-10-1
 هايسازه كاري مهره و پيچ و برشكاري جوشكاري، نظير نصب، و برپايي ساخت، عمليات 12-10-1-1

 اشخاص توسط بايد هاي بتنيدر سازه ريزيآرماتوربندي و بتن بندي، قالب عمليات همچنين فوالدي،
  .شود انجام ذيصالح

  
  فوالدي هاي سازه اجراي  12-10-2
هاي فوالدي بايد با رعايت ضوابط و مقررات مبحث برپايي و نصب سازه ،ساخت  1- 12-10-2
بعالوه در . انجام شود ")ي ساختمانمبحث دهم مقررات ملّ( هاي فوالديطرح و اجراي ساختمان"

اجراي صنعتي "رات مبحثهاي فوالدي به صورت صنعتي بايد ضوابط و مقرو نصب سازهبرپايي 
  .رعايت شود ")ي ساختمانمبحث يازدهم مقررات ملّ( هاساختمان

  
 بايد خرپاها، يا تيرها ها،ستون قبيل از سازه اجزاي فوالدي برپايي و نصب موقع در  2- 12-10-2
هاي نصب براي هاي تعيين شده در نقشهآنها، حداقل كردن رها و هانگهدارنده كردن جدا از قبل
 بر سازه عضو هر نصب از قبل همچنين. باشد گرفته انجام هاها و مهرهوشكاري و يا بستن پيچج

  .باشد شده جوشكاري يا مهره و پيچ صددرصد بايد سازه زيرين عضو ديگر، سازه روي
  

  اين بايد شده، نصب هايستون سقوط از جلوگيري براي ها،ستون نصب موقع در  3- 12-10-2

 تيرهاي وسيله به هاستون اتصال چنانچه. شوند مهار ستونها ساير با واسط تيرهاي هوسيل به هاستون
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 هر در. گردند پايدار جانبي مهارهاي با موقتاً ذيصالح شخص نظر با بايد نباشد، پذير امكان واسط
  .شود رها آن پايداري تأمين و مجاور هايستون با اتصال ايجاد از قبل نبايد ستوني هيچ حال

  
 طنابهاي و فوالدي هايكابل از بايد فوالدي اجزاي ساير و تيرآهن بردن باال براي  4- 12-10-2

 جابجا و نقل و حمل وسايل نامهآئين" در مندرج اطمينان ضرايب با مناسب و محكم مخصوص
 براي همچنين. شود استفاده فني حفاظت شوراي عالي مصوب "هاكارگاه در اشياء و مواد كردن

 مشابه مواد يا و چوب قطعات بايد حد، از بيش خمش اثر در فوالدي كابل ديدن صدمه از جلوگيري
 مجاز فوالدي اجزاي ساير و تيرآهن بستن براي زنجير از استفاده. شود داده قرار كابل و تيرآهن بين
  .باشدنمي

  
جزاي ا نصب و برپايي ساخت، بـراي برشكاري و جوشكاري هايدستگاه از استفاده  5- 12-10-2

 تجهيزاتي و وسايل ساير و باالبر وسايل. گيرد صورت  6- 4- 2- 12 بند مفاد رعايت بـا بايد سازه فوالدي
 بخش مفاد با مطابق بايد گيرندمي قرار استفاده مورد فوالدي هايسازه اجزاي نصب و برپايي در كه
  .باشند  12-6-2
  

 بودن ناكافي صورت در يا و بارندگي و طوفان باد، قبيل از جوي نامساعد شرايط در  6- 12-10-2
. آيد عمل به جلوگيري فوالدي اسكلت روي بر كار ادامه از بايد ديد، ميدان بودن محدود و روشنايي
  .باشند لغزنده مواد ساير يا و يخ برف، به آغشته نصب، هنگام در نبايد فوالدي قطعات ساير و تير همچنين

  
 تجهيزات و وسايل بايد سازه اجزاي فوالدي نصب و نمودن برپا  ساخت، عمليات در  7- 12-10-2

 و عينك مهار، طناب بدن، كامل بند حمايل ايمني، كفش ايمني، كاله قبيل از فردي حفاظت
  سطح كه كارگراني همچنين. گيرد قرار استفاده مورد 4- 12 فصل مفاد رعايت با حفاظتي دستكش
 تنفسي هايماسك از بايد كنند،مي تميز روش ماسه پاشي با يا و شيميايي مواد با را فوالدي قطعات
  .نمايند استفاده

  
 محصور بايد كار اطراف و زير محوطه فوالدي، قطعات نصب و برپايي هنگام در  8- 12-10-2

  .آيد عمل به جلوگيري مذكور محوطه داخل به افراد ورود از و گرديده
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 روي بر واقع قطعات و اشياء فوالدي، قطعاتساير  و هاتيرآهن كشيدن باال از قبل  9- 12-10-2
  .شوند برداشته بايد باشند، سقوط معرض در كه اسكلت

  
 بايد فوالدي هاياسكلت دهنده تشكيل اجزاي و قطعات از مناسبي قسمتهاي در  10- 12-10-2

  .شود ينيب پيش معلق هايداربست مهار و نجات طناب قالب براي مناسبي اتصال نقاط
  

 بايد امكان حد تا شوند، نصب زياد ارتفاع در بايستمي كه مركب فوالدي قطعات  11- 12-10-2
مبحث طرح و اجراي "در غير اين صورت بايد با توجه به مفاد  .گردند متصل و مونتاژ زمين روي

انه يا پاي كار ابتدا در محل كارخ ")ي ساختمانمبحث دهم مقررات ملّ( هاي فوالديساختمان
  .پيش نصب شوند

  
 و باالبر وسايل از استفاده با بايد كاميونت و كاميون تريلر، از آالتآهن تخليه  12- 12-10-2

 بصورت فوالدي تيرآهن و قطعات جمله از حجيم و سنگين اجسام باالكشيدن. گيرد صورت جرثقيل
 مناسب مكانيكي برهايباالجرثقيل و يا ساير  از بايد و نبوده مجاز آن نظاير و كابل طناب، با دستي

  .شود استفاده
  

  بتني هايسازه اجراي 12-10-3
 براي كه مربوط قطعات ساير و هاپايه ها،پانل ها،شمع قبيل از هاقالب اجزاي كليه  12-10-3-1

 با حذيصال شخص توسط بايد شوند،مي استفاده و طراحي بتني، كارهاي در كردن مهار و بنديقالب
كه در قالب  صورتي در. شوند ساخته و طراحي وارده، بارهاي به نسبت 5/2 حداقل اطمينان ضريب
  .گردد رعايت مربوط استانداردهاي بايد شود، استفاده هاي پليمريقالب از بندي

  
 و استحكام به نسبت و بازديد ذيصالح شخص توسط ريزي بتن از قبل بايد بتن قالب  12-10-3-2

 فرو از ريزي بتن موقع در تا شود، حاصل اطمينان آنها نظاير و مهارها قالب، اجزاي كليه يپايدار
  .آيد عمل به پيشگيري قالب ريختن
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مقررات  رعايت ضوابط و بتن با كامل گرفتن از بايد بتن، قالب برداشتن موقع در  12-10-3-3
 حاصل اطمينان ")ساختمان يملّ مقررات 9 مبحث(هاي بتن آرمه طرح و اجراي ساختمان"مبحث 
 خطر از كارگران حفاظت منظور به الزم هايبايد احتياط هاقالب نگهداري و بازكردن در. گردد

  .آيد عمل به هاقالب واژگوني يا و لغزش سقوط، احتمالي
  

 فصل مفاد طبق بايد دارند، اشتغال بتن ريختن و حمل ساختن، امر در كه كارگراني  12-10-3-4
 به ارتفاع، در كه كارگراني همچنين. باشند مجهز حفاظتي دستكش و عينك كاله، كفش، هب 12-4

 به مجهز بايد دارند، قرار سقوط خطر معرض در و پردازندمي بتن ريختن يا قالب ميلگرد، بستن
 وسايل و ابزار افتادن نيز و آنها سقوط از جلوگيري براي و بوده مهار طناب بند و كامل بند حمايل

  .گردد نصب موانعي ريزي بتن محل از ارك
  

) شاتكريت( پاشي بتن اندود، در يا و كنندمي كار سيمان با مداوم طور به كه كارگراني  12-10-3-5
 ماسك و عينك دستكش، به 4-12 فصل مفاد رعايت با بايد دارند، فعاليت بتن كردن چكشي يا

  .باشند مجهز مناسب حفاظتي تنفسي
  

 باز از بعد بالفاصله بايد چوبي هايقالب اجزاي ساير و هاتخته در موجود هايميخ  12-10-3-6
  .شود كشيده بيرون يا كوبيده فرو چوب داخل به قالب شدن

  
 بكار از دستگاه كاري تميز هنگام در تا باشد ضامن به مجهز بايد ساز بتن دستگاه  12-10-3-7

  .آيد بعمل پيشگيري آن اتفاقي افتادن
  



  ساير مقررات مربوط  12-11

75 

  
  
  

 مربوط مقررات ساير 12-11

  
  كليات 12-11-1
 كنتورها، از قبل اتصاالت و آب گاز، برق، كنتورهاي در جابجايي و تغييرات هرگونه 12-11-1-1

  .گيرد صورت ذيربط مسئوالن و هاسازمان مأموران توسط بايد فقط
  

بايد بر  انساختم نماي روي سنگي پالك جمله از ساختماني مصالح قطعات نصب  12-11-1-2
 و نگهدارنده عناصر وسيله به ها و مشخصات فني تائيد شده، توسط اشخاص ذيصالحاساس نقشه

  .گردد منتفي آنها سقوط امكان تا گيرد انجام بخش اطمينان طرق به كننده مهار
  

 نشده اشاره آنها به نامهآيين اين در كه مواردي همچنين و الحاقي قطعات نصب  12-11-1-3
  .گيرد صورت معتبر هاينامهآيين رعايت با يدبا است،

  
  مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات 12-11-2
 با بايد مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات به مربوط اجرايي عمليات كليه 12-11-2-1

 همچهارد مبحث( مطبوع تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات" مقررات مبحث و ضوابط رعايت
  .گيرد صورت ذيصالح اشخاص توسط ")ساختمان يملّ مقررات

  
 تهويه و هوا تعويض گرمايي، تأسيسات به مربوط اجرايي عمليات براي كه مواردي در  12-11-2-2

 7-4-2-12 و 6-4-2-12 بندهاي مفاد رعايت باشد، حرارتي برشكاري يا جوشكاري به نياز مطبوع
  .است الزامي
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رعايت ضوابط و  با بايد آن به مربوط تجهيزات و تأسيسات نصب و گاز كشي لوله  12-11-2-3
 توسط ")ساختمان يملّ مقررات هفدهم مبحث( هالوله كشي گاز طبيعي ساختمان"مقررات مبحث 

  .شود انجام ذيصالح شخص
  

 در مندرج ضوابط بايد گرم آب هايديگ و بخار مولدهاي اندازي راه و نصب در  12-11-2-4
 .گردد لحاظ فني حفاظت شوراي عالي مصوب» گرم آب هايديگ و بخار مولد حفاظتي« امهنآيين

  
  برقي تجهيزات و تأسيسات نصب و كشي سيم  12-11-3
 رعايت با بايد برقي تجهيزات و وسايل و تابلوها پريزها، كليدها، نصب كشي، سيم 12-11-3-1

 يملّ مقررات سيزدهم مبحث(ختمانها سا برقي تأسيسات اجراي و طرح" مبحث مقررات و ضوابط
 فني حفاظت شوراي عالي مصوب هاكارگاه در الكتريكي تاسيسات حفاظتي نامهآئين و ")ساختمان

  .شود انجام ذيصالح اشخاص توسط
  

  موقت هاياستفاده براي كشي سيم  12-11-4
 مفـاد رعايت با يدبا شود،مي انجام موقت هاياستفاده براي كه هاييكشي سيم كليه 12-11-4-1

  :شود انجام زير موارد و 3-11-12 بخش
 به كارگاه مختلف نقاط در بايد متحرك، آزاد هايسيم پراكندگي و ازدياد از جلوگيري براي :الف

  .شود نصب مناسب هايمحل در پريز كافي تعداد
. شود انجام كف از متر 5/2 ارتفاع در بايد امكان صورت در موقت هاياستفاده براي كشي سيم : ب

  .بمانند محفوظ احتمالي هايآسيب از كه شوند نصب طوري هاسيم بايد صورت اين غير در
 پيرامون و گردند مسدود دارقفل درپوش با هاييمحفظه وسيله به بايستي موقت برق تابلوهاي : پ

  .شود ايجاد عايق سكوي يا و فرش كف، يا زمين روي آنها
 

  بتني ساخته پيش قطعات نصب  12-11-5
 و نقل عمليات كه شوند ساخته و طراحي طوري بايد بتني ساخته پيش قطعات  12-11-5-1

 قطعات تقريبي وزن .شود انجام كامل ايمني با و راحتي به آنها كردن برپا و نصب جابجايي، انتقال،
  .گردد حك يا نوشته آنها روي بايد بر نيز
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 جابجايي سهولت منظور به بتني ساخته پيش قطعات در كه وسايلي ساير يا هاقالب  12-11-5-2
 ترتيبي به نصب موقعيت و ابعاد فرم، نظر از بايد گردند،مي تعبيه و بيني پيش آنها كردن بلند و

  :كه باشند
 برابر انتخاب گردند و داراي مقاومت كافي در) St37(ها بايد از فوالد نرم جنس قالب :الف

  .باشند  3شوند با ضريب اطمينان مي وارد آنها بر كه نيروهايي
  .نگردند مخربي نيروهاي ايجاد باعث ساختمان اسكلت در و قطعه خود داخل در : ب
  .شوند جدا جرثقيل و باالبر ادوات و وسايل از راحتي به خود، نصب محل در قطعات استقرار از پس : پ
 نحوي به هاپلكان و هاسقف هب مربوط بتني ساخته پيش قطعات در مذكور ادوات و هاقالب : ت

  .نگيرند قرار كار سطح از باالتر قطعه، نصب از پس كه باشند شده تعبيه
  

 سقوط امكان كه ساختمان اطراف محوطه بتني، ساخته پيش قطعات نصب هنگام  12-11-5-3
  .گردند محصور و گرفته قرار دقيق مراقبت مورد بايد دارد، وجود آنها داخل به قطعات

  
  شكننده و دار شيب هايسقف ها،ساختمان بام روي بر كار 12-11-6
 تجربه داراي بايد شوند،مي گمارده كار به دار شيب هايسقف روي بر كه كارگراني 12-11-6-1

  .باشند الزم رواني و جسمي توانايي و كافي
  

 يا و شديد بارندگي و طوفان باد، هنگام در هاساختمان بام روي بر كردن كار از  12-11-6-2
  .آيد عمل به جلوگيري بايد باشد، يخ و برف از پوشيده بام سطح كه هنگامي

  
 قبيل از شكننده پذير و ياصفحـات شكل از پوشيده هايسقف روي بر كار هنگام  12-11-6-3

  اين. شود استفاده مترميلي 250 حداقل عرض با چوبي صفحات از بايد نورگير، دار موج صفحات
 به جلوگيري كارگر پاي زير در آنها لغزش از تا گردند نصب مطمئن و محكم طور به بايد صفحات

  .آيد عمل
  

 از يكي كردن جابجا به نياز هنگام تا باشد عدد دو حداقل بايد چوبي صفحات تعداد  12-11-6-4
  .نباشد پذيرشكننده و يا انعطاف هايورق روي بر ايستادن به مجبور كارگر آنها،
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 كار ابزار ريزش از جلوگيري جهت كافي و مناسب موانع بايد دار شيب سطوح لبه در  12-11-6-5
  .شود نصب

  
 ايمني نامهآئين به توجه با بايد كنند،مي كار دار شيب هايبام روي بر كه كارگراني  12-11-6-6
 حدودم وسايل و بدن  كامل بند حمايل به مجهز فني، حفاظت شوراي عالي مصوب ارتفاع، در كار

 .باشند مناسب، كننده

  
  اشتعال قابل مواد ديگر يا و شيميايي مواد با سطوح پوشش و نقاشي 12-11-7
 بايد اشتعال، قابل مواد ساير يا و شيميايي مواد با سطوح پوشش و نقاشي هنگام  12-11-7-1

 توسط دهش اعالم مجاز يمواجهه حدود اساس بر سالم هواي تامين حد تا طبيعي طور به كار محل
 بايد شود، استفاده مصنوعي تهويه از چنانچه. گردد تهويه پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت

  .گردد روشن كار شروع از قبل شودمي داده قرار كار فضاي از خارج ضد جرقه كه در دستگاه
  

 نياتدخا استعمال نظايرآن، و پالستيكي هايپوشش يا و موكت چسباندن هنگام در  12-11-7-2
 جوشكاري قبيل از عملياتي از بايد همچنين. گردد ممنوع اكيداً بايد غيره و فندك كبريت، از استفاده و
  .آيد عمل به جلوگيري آن محل كار و مجاورت در حرارتي برشكاري يا
  

 با مناسب آتش دهننك خاموش سايلهنگام كار با مواد شيميايي قابل اشتعال بايد و  12-11-7-3
 سوزيآتش با مبارزه و پيشگيري" نامهآئين ضمنا رعايت .باشد دسترس در و شيميايي آمادهنوع مواد 

  .باشدمي الزامي فني حفاظت شوراي عالي مصوب "هاكارگاه در
  

  مصالح كردن انبار حمل و نقل، جابجايي و  12-11-8
 ها،چاه دهانه رداري،گودب هايلبه نزديكي در ساختماني مصالح انباشتن و كردن انبار از  12-11-8-1

 .آيد عمل به جلوگيري بايد  آن نظاير و هاپرتگاه ها،گودال

  
 كشيدن از و گردد شروع قسمت باالترين از بايد كارگر توسط شده انبار مصالح برداشتن 12-11-8-2
  .گردد خودداري شود،مي حادثه ايجاد و ريزش باعث كه تحتاني هايقسمت از آنها برداشتن و
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 طوري به گذاشت، عرضي هايچوب روي را آنها بايد چوبي هايهتخت كردن انبار براي  12-11-8-3
  .شود داده قرار عرضي هايچوب رديف، چند هر بين و نگيرند قرار زمين سطح روي كامالً كه
  

 روند،مي كار به مصالح كردن انبار منظور به كه كارگاهي تجهيزات و تأسيسات كليه  12-11-8-4
 .باشند) جانبي و ثقلي( وارده نيروهاي بلمقا در الزم پايداري داراي بايد

  
سيمان،گچ و آهك بايد با  داري مصالح ساختماني از قبيلبسته بندي، حمل و نگه  12-11-8-5

ي مبحث پنجم مقررات مّل( هاي ساختمانيمصالح و فرآورده"رعايت ضوابط و مقررات مباحث
در . انجام شود ")ي ساختمانملّمبحث ششم مقررات ( بارهاي وارده بر ساختمان"و  ")ساختمان

 هاي بتن آرمهطرح و اجراي ساختمان"مبحث داري سيمان رعايت مفاد بندي، حمل و نگهبسته
  .الزامي است ")ي ساختمانمبحث نهم مقررات ملّ(
  

 بيش نبايد ، 5- 8- 11- 12آن با توجه به مفاد بند  نظاير و آهك گچ، سيمان، هايكيسه   12-11-8-6
  بعالوه .شود انجام افقي هايرديف صورت به بايدنيز  آنها برداشتن ،شوند چيده هم روي رديف 10 از

 محصور مناسب موانع با بايدنيز  آن اطراف و ،شود نباشتهامتر  2از  بيشبا ارتفاع  نبايد سفال و آجر
  .گردد

  
 و شده اجرا هايسقف روي يطراح مجاز حد از بيش ساختماني مصالح انباشتن از  12-11-8-7

  .آيد عمل به جلوگيري بايد عرض كم ديوارهاي و هاتيغه مجاورت در همچنين
  

 هم روي طوري كم ارتفاع به بايد) آن نظاير و ميلگرد نبشي، آهن، تير( آالت آهن  12-11-8-8
  .باشد نداشته وجود آنها ناگهاني غلطيدن خطر كه شوند انباشته

  
 از تا گردند مهار مناسب موانع با بايد شوند،مي انبار كه فوالدي هايولهل طرفين  12-11-8-9

  .شود جلوگيري حادثه ايجاد و هم روي بر آنها غلطيدن
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 هاتيغه و ديوارها كنار در آن نظاير و خاك ماسه، شن، قبيل از مصالحي انباشتن از  12-11-8-10
 مصالح اين بايد باشد، ناپذير اجتناب كار اين هك صورتي در. آيد عمل به جلوگيري بايد امكان حد تا

  .نشود وارد تيغه يا ديوار به حد از بيش فشار كه شوند انباشته طوري
  

 ضايعات همچنين و چوب ،تيرآهن قبيل از ساختماني مصالح نقل و حمل و جابجايي 12-11-8-11
  .گيرد صورت 4- 3-6-12 بند مفاد رعـايت با بايد ساختماني

  
  بايد اشتعال قابل مايعـات و انفجار قابل مواد نگهداري و مصالح كردن انبار در  12-11-8-12

   :گردد لحاظ فني حفاظت شوراي عالي مصوب زير، هاينامهآيين در مندرج ضوابط
   »كارگاهها در سوزي آتش با مبارزه و پيشگيري« نامهآيين :الف
   »انفجار قابل مواد و تعالاش قابل مواد و خطرناك مواد حفاظتي« نامهآيين :ب
  »بار دستي حفاظتي حمل« نامهآيين :پ




