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 تعاريف و شمول دامنه هدف، – اول فصل

 :هدف – الف

 و سااخممان   عملياات  در مااي   و جاان   خسارات و صدمات به منجر حوادث از پيشگيري نامه آيين اين تدوين از هدف

 .است ساخممان  هاي كارگاه در شاغل انسان  نيروي حفاظت و ايمن  تامين

 شمول دامنه – ب

 هااي  كارگااه  كلياه  ماورد  در و تادوين  اياران  اسامم   جمهوري كار قانون 58 ماده اداسمن به نامه آيين اين مقررات

 .است االجرا الزم ساخممان 

 ساختماني كارگاه در كار صاحب تعريف – ج

 ياا  ياك  انجام و بوده ساخممان  كارگاه مايك قانون  مقام قائم يا مايك كه حقوق  يا حقيق  است شخص  كار صاحب

 در را كاارگر  تعادادي  ياا  ياك  راساً خود يا و نمايد  م  محول پيمانكار چند يا يك به را ساخممان  عمليات از نوع چند

 .گردد  م  محسوب كارفرما دوم حايت در كه گمارد بكاري كار قانون مقررات برطبق خود به ممعلق ساخممان  كارگاه

 ساختماني كارگاه در كارفرما تعريف – د

 برطباق  سااخممان   كارگاه در را كارگر تعدادي يا يك كه حقوق  يا حقيق  است شخص  ساخممان  كارگاه در كارفرما

 .باشد كار صاحب يا و جزء پيمانكار اصل ، پيمانكار اينكه از اعم گمارد  م  بكار خود حساب به و كار قانون مقررات

 ناظر مهندس تعريف -  هـ

 اشاماال  پروانه داراي ساخممان كنمرل و مهندس  امنظ قانون برطبق كه حقوق  يا حقيق  است شخص  ناظر مهندس

 ياقسامم   برتماام  نظاارت  مساووييت  خاود،  صمحيت حدود در و است شهرسازي و مسكن وزارت از مهندس  كار به

 .گيرد   م  برعهده را ساخممان  ازعمليات

 كار از ناشي حادثه تعريف – و

 براي آن سبب به و وظيفه انجام حين در كه است اي حادثه مماع اج تامين قانون 06 ماده اسمناد به كار از ناش  حادثه

 منظاور  باه  اقادام  حين در كارگر براي كه حوادث . گردد  م  وي روان و برجسم صدمات  موجب و افمد  م  اتفاق كارگر

 .گردد  م  محسوب كار از ناش  حادثه نيز دهد  م  روي آنان به مساعدت و كارگاه در ديده حادثه افراد ساير نجات

 ذيصالح شخص تعريف – ز

 وزارت از كااردان   ياا  مهندسا   كاار  به اشماال پروانه داراي كه است شخص  نامه آيين اين يحاظ از ذيصمح شخص

 رشامه  در اجممااع   اماور  و كاار  وزارت اي حرفه و فن  آموزش سازمان از فن  مهارت پروانه يا و شهرسازي و مسكن

 .باشد مربوطه
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 كلي مقررات – دوم فصل

 ذياربط  مراجا   از كار صاحبان و مايكان توسط الزم مجوزهاي و ها پروانه بايد ساخممان  عمليات شروع از قبل: 1  ماده

 .گردد اخذ قانون 

 

 طباق  باياد  موجاود،  هاي كارگاه توسعه يا جديد هاي كارگاه تاسيس به مربوط ساخممان  عمليات شرع از قبل: 2  ماده

 كاار  بهداشات  و فن  حفاظت امر در بين  پيش يحاظ از نظر مورد هاي طرح و ساخممان  هاي نقشه كار، نونقا 58 ماده

 .گردد ارايه محل اجمماع  امور و كار واحد به تاييد و نظر اظهار براي
 

 .كارفرماست برعهده كار قانون 18 و 11 مواد براساس نامه آيين اين مقررات اجراي مسووييت: 3  ماده

 

 نماياد،  محاول  پيمانكاار  ياك  باه  كمً را كار پايان تا ابمدا از ساخممان  عمليات كليه اجراي كار صاحب هرگاه: 4  هماد

 .بود خواهد كارگاه در نامه آيين اين مقررات اجراي مسوول پيمانكار

 

 هار  نمايد، محول مخملف پيمانكاران به را خود ساخممان  عمليات مخملف هاي قسمت اجراي كار صاحب هرگاه: 8  ماده

 در همزماان  طور به كه پيمانكاران  و بود خواهد نامه آيين اين مقررات اجراي مسوول خود، پيمان محدوده در پيمانكار

 كاار  صااحب  و نمايند همكاري يكديگر با مذكور مقررات اجراي در بايد هسمند، فعاييت مشاول ساخممان  كارگاه يك

 .بود هدخوا آنها بين هماهنگ  ايجاد مسوول

 

 محاول  ديگار  پيمانكاران يا پيمانكار به را ساخممان  عمليات مخملف هاي قسمت اجراي اصل  پيمانكار هرگاه: 0  ماده

 مساوول  اصال   پيمانكاار  و باوده  نامه آيين اين مقرات اجراي مسوول خود پيمان محدوده در جزء پيمانكار هر نمايد،

 .بود خواهد آنها بين هماهنگ  ايجاد و نظارت
 

 خطار  احمماال  كاه  نمايند مشاهده ايرادات  ساخممان  عمليات اجراي نحوه با ارتباط در ناظر مهندسان هرگاه: 8  ماده

 ياا  كارفرماا  باه  كمباً الزم، هاي دسمورايعمل و ها راهنماي  با همراه را مراتب فوراً بايد باشد، برداشمه در را حادثه وقوع

 سااخممان  پرواناه  صادور  مرجا   و محل اجمماع  امور و كار واحد به را آن نوشترو و داده اطمع مربوطه كارفرمايان

 شاده  واقا   خطار  اعامم  و اياراد  مورد كه كارگاه از قسمم  يا تمام در را كار فوراً است موظف كارفرما. نمايند تسليم

 .آورد بعمل خطر رف  مورد در مقمض  اقدامات و دور خطر محل از را كارگران و مموقف

 

 آنكاه  از قبل و وقت اسرع در و كمباً را عضو نقص يا فوت به منجر كار از ناش  حادثه هرگونه وقوع بايد كارفرما: 5  هماد

 .دهد اطمع محل اجمماع  امور و كار واحد به باشد، رفمه بين از حادثه آثار و عميم

 

 اجممااع   تاامين  ساازمان  شعبه به اداري وزر سه مدت ظرف را كار از ناش  حادثه هرگونه وقوع بايد كارفرما: 1  ماده

 .نمايد اقدام حادثه گزارش ويژه فرم ارايه و تكميل به نسبت و دهد اطمع محل

 

 آن داخال  باه  غيرمساوول  و ممفرقاه  افاراد  ورود از و محصاور  ايمن و مطمون طور به بايد ساخممان  كارگاه: 16  ماده

 كارگااه  اطاراف  در باشاد،  رويت قابل روز و شب در كه هشدارنده معمي و تابلوها نصب همچنين. آيد بعمل جلوگيري

 .است ضروري ساخممان 

 



[] 

 

 و نيسات  مجااز  عموم  معابر در ساخممان  هاي نخايه و ساخممان  مصايح كار، وسايل كردن انبار و دادن قرار: 11  ماده

 .گردد اقدام زير شرايط با بايد باشد، ناپذير اجمناب محدود و موقت مدت براي امر اين انجام چنانچه

 .گردد اخذ مسوول و ذيربط مراج  ساير و ساخممان پروانه صدور مرج  از الزم مجوز – ايف

 عاابران  براي حوادث كه باشد ترتيب  به آن مكان انمخاب و مصايح و وسايل اين ريخمن يا چيدن دادن، قرار نحوه – ب

 هشدار عميم و تابلوها همچنين و مسير كنمرل وسايل و ممحرك ايه نرده آن اطراف در و نياورد بوجود نقليه وسايل و

 .گردد نصب باشد، رويت قابل مناسب فاصله از روز و شب در كه دهنده

 

 كارگااه  محوطاه  در كاه  افارادي  و كاارگران  روي بار  كاار  ابزار و ساخممان  مصايح سقوط از جلوگيري براي: 12  ماده

 سارپوش  ياك  باياد  نمايناد،   ما   عباور  بازسازي و تعمير يا و احداث خريب،ت دردست ساخممان مجاوز از ساخممان 

 نصب ساخممان اطراف ديواره در زير شرايط با چوب  ايوار جنس از يا فلزي شبكه از كاف  اسمحكام و عرض با حفاظم 

 .گردد

 مصايح ريزش اثر در هك شود ساخمه و طراح  چنان ساخممان وضعيت و ارتفاع به توجه با بايد حفاظم  سرپوش – ايف

 .نگردد نمايند،  م  عبور آن زير از كه افرادي مموجه خطري هيچگونه آن روي بر كار ابزار و

 .نمود اخميار ساخممان سوي به درجه 48 تا 36 بين توان  م  افق  سطح به نسبت را حفاظم  سرپوش زاويه – ب

 

 :است ضروري زير موارد در ساخممان  كارگاه مجاور عموم  معبر اممداد در موقم  سرپوشيده راهرو احداث: 13  ماده

 .باشد آن اوييه ارتفاع درصد 46 از كممر عموم  معبر از تخريب دردست ساخممان فاصله چنانچه – ايف

 .باشد آن نهاي  ارتفاع درصد 28 از كممر بازسازي و تعمير يا احداث دردست ساخممان فاصله كه صورت  در – ب

 هاي نصاب حد از بيش عموم  معابر از بازسازي و تعمير يا احداث تخريب، دردست ساخممان فاصله كه مواردي در – ج

 پرواناه  صادور  مرجا   ياا  كاار  بازرس نظر به خاص، مقمضيات و شرايط به توجه با اما باشد، ب و ايف بندهاي در مقرر

 .شود داده تشخيص ضروري موقم  سرپوشيده راهرو ناظر، مهندس يا ساخممان

 

 :باشند زير شرايط داراي بايد 13 ماده موضوع سرپوشيده راهروهاي: 14  ماده

 روي پيااده  عارض  ياا  و ممار  8/1 از كممر نبايد نيز آن عرض و ممر 8/2  از كممر نبايد سرپوشيده راهرو ارتفاع – ايف

 .باشد موجود

 .باشد دائم  صنوع م يا طبيع  الزم روشناي  داراي و بوده مان  هرگونه فاقد بايد راهرو –ب

 هااي  قسامت  ساير عموه به. باشد داشمه را فشار ممرمرب  بر كيلوگرم 866 حداقل تحمل تواناي  بايد راهرو سقف – ج

 .باشد داشمه را مذكور فشار و مربوط بار تحمل بايد نيز آن

 كاه  باشند قرارگرفمه هم كنار در طوري  ايوارها و شده ساخمه سانميممر8 حداقل ضخامت به ايوار از بايد راهرو سقف – د

 .آيد بعمل جلوگيري راهرو داخل به ساخممان  مصايح ريزش از

 اين زاويه. باشد محصور مقاوم فلزي شبكه يا چوب از داري شيب ديواره وسيله به بايد راهرو سقف بيرون  اطراف – ها

 .نمود راخميا خارج طرف به درجه 48 تا 36 بين توان   م  سقف به نسبت را حفاظ

 درهاا  اين باشد، غيره و ساخممان  هاي نخايه و مصايح خروج و ورود براي جانب  درهاي داراي راهرو كه صورت  در – و

 .آيد بعمل كاف  مراقبت بايد كه مذكور موارد در مگر باشند، بسمه همواره بايد



[] 

 

 ساقوط  خطار  احممال كه آن محوطه و ممان ساخ كارگاه مخملف هاي قسمت در باز هاي دهانه و ها پرتگاه كليه: 18  ماده

 و دائام  هاي نرده و ها پوشش ها، حفاظ نصب يا و نهاي  شدن پوشيدن يا شدن محصور زمان تا بايد بردارند، در را افراد

 .گردند حفاظت مناسب و محكم طور به موقت هاي پوشش يا ها نرده وسيله به اصل ،

 

 :باشد زير شرايط داراي بايد 18 ماده موضوع موقت حفاظم  نرده: 10  ماده

 .باشد سانميممر 16 حدافل موارد ساير در و سانميممر 88 حداقل دار شيب سطوح و ها پله راه مورد در آن ارتفاع – ايف

 .باشد محكم عمودي هاي پايه داراي ممر، 2 حداكثر فواصل در – ب

 .باشد نداشمه وجود برنده و تيز هاي قسمت آن اجزاء در – ج

 

 :باشد زير شرايط داراي بايد 18 ماده موضوع موقت حفاظم  پوشش: 18  هماد

 .سانميممر 8/2 حداقل قطر با چوب  ايوارهاي يا تخمه سانميممر، 48 از كممر ابعاد با باز هاي دهانه مورد در – ايف

 .سانميممر 8 حداقل رقط با چوب  ايوارهاي يا تخمه سانميممر، 48 از بيشمر ابعاد با باز هاي دهانه مورد در – ب

 

 و هاا  پرتگااه  يباه  يا كار سكوهاي و ها جايگاه روي از كار ابزار و مصايح ريزش و سقوط احممال كه مواردي در: 15  ماده

 18 ارتفااع  و ساانميممر  8/2 حاداقل  ضخامت به چوب  پاخورهاي نصب به نسبت بايد باشد، داشمه وجود باز هاي دهانه

 .شود اقدام سانميممر
 

 و 8 ضاخامت  باا  ايوارهاي  از بايد باشد، محل در كار سكوي ايجاد به نياز دائم، هاي سقف زدن از قبل چنانچه: 11  هماد

 .شود اسمفاده باشند، شده ممصل و بسمه يكديگر به محكم هم كنار در كه سانميممر 28 عرض
 

 برق خطوط از ناش  ايكمروماناطيس  هاي ميدان آور زيان اثرات كاهش و گرفمگ  برق خطر از جلوگيري براي: 26  ماده

 تعياين  در نيز و ساخممان  عمليات كليه در برق، نيروي توزي  و انمقال خطوط حريم به مربوط مقررات بايد قوي، فشار

 .گردد رعايت تاسيسات، و بناها احداث محل

 

 و مسووالن اطمع به مراتب بايد ضعيف، فشار برق هواي  خطوط مجاورت در ساخممان  عمليات شروع از قبل: 21  ماده

 كاردن  روكاش  يا مسير دائم يا موقت تايير جريان، قط  قبيل از الزم احمياط  اقدامات تا شود رسانده ذيربط مراج 

 .شود انجام غيره و السميك  هاي شيلنگ يا اتيلن پل  هاي يويه قبيل از مناسب مواد با ساخممان مجاور خطوط
 

 مگار  شاود،  فارض  برقدار بايد ساخممان  عمليات حريم و محوطه در برق  تاسيسات و خطوط ،ها هادي كليه: 22  ماده

 .گردد ثابت آن خمف آنكه
 

 .باشند ايمن  كفش و كمه به مجهز بايد ساخممان  هاي كارگاه كارگران كليه: 23  ماده

 و عيناك  حفاظم ، دسمكش قبيل از فردي حفاظت وسايل ساير نمايد، اقمضاء كار نوع و شرايط صورتيكه در همچنين

 مطلاق  نجات طناب و مهار طناب ايمن ، كمربند السميك ، چكمه نيم و چكمه حفاظم ، تنفس  ماسك حفاظم ، نقاب

 .شود داده قرار كارگران اخميار در بايد انفرادي حفاظت وسايل نامه آيين ضوابط

 

 
 



[] 

 

 ساختماني تجهيزات و آالت ماشين – سوم فصل

 باا  كاار  نحوه مورد در الزم هاي آموزش بايد ساخممان  تجهيزات و آالت ماشين اپراتورهاي يا رانندگان كليه: 24  ماده

 ذيربط مراج  از ويژه نامه گواه  يا فن  مهارت پروانه داراي و گرفمه فرار مربوطه مقررات و قوانين طبق را وسايل اين

 .باشند
 

 و 26 ماواد  رعايات  با بايد برق نيروي انمقال خطوط نزديك  در ممان ساخ تجهيزات و آالت ماشين بردن بكار: 28  ماده

 .گيرد صورت 21
 

 و فنا   معايناه  يا اي دوره بازديدهاي مورد ذيل برنامه طبق بايد باالبر وسايل و ها دسمگاه مخملف هاي قسمت: 20  ماده

 .گيرند قرار آزمايش

 نظار  از غياره،  و هاا  زنجياره  ها، كابل اتصاالت، ها، قمب قبيل از بار كردن بلند و بسمن يوازم كليه روزانه بازديد - ايف

  .دسمگاه مسوول و اپراتور توسط ديگر، ظاهري عيوب نوع هر و شكسمگ  فرسودگ ،

 اراياه  و دسامگاه  فنا   مسوول يا ممخصص شخص توسط بار، يك اي هفمه دسمگاه، هاي قسمت كليه فن  بازديد – ب

 .مربوطه سرپرست به گزارش

 مااه  سه هر كار اجازه نامه گواه  صدور و ممخصص اشخاص توسط دسمگاه هاي قسمت كليه آزمايش و فن  معاينه – ج

 .جديد محل در نصب و جابجاي  هرگونه از پس يا و بار اويين براي اسمفاده از قبل همچنين و بار يك

 

 دفمار  در باياد  شود،  م  انجام باالبر سمگاهد روي بر كه اصل  يوازم و قطعات تعويض و اساس  تعميرات كليه: 28  ماده

 مااده  ج بناد  موضاوع  كار اجازه هاي نامه گواه  با همراه دفمر اين. گردد امضاء مربوطه ممخصص توسط و ثبت اي ويژه

 .گردد ارايه يزوم هنگام در و نگاهداري دسمگاه كارفرماي و مايك نزد بايد ،20
 

 و فنا   قواعاد  و اصاول  رعايت با بايد آنها اجزاء و باالبر وسايل و ها سمگاهد دهنده تشكيل هاي قسمت كليه: 25  ماده

 در اشاياء  و مواد كردن جابجا و نقل و حمل وسايل حفاظم  نامه آيين» در مندرج اطمينان ضرائب و اسمانداردها طبق

 .شوند كار به آماده و تنظيم نصب، ذيصمح اشخاص توسط و شده ساخمه و محاسبه طراح ، «ها كارگاه

 

 محل در و نوشمه اي يوحه روي بر بايد باالبر وسيله هر مطمون كار سرعت همچنين و مجاز بار ظرفيت حداكثر: 21  ماده

 .گردد رعايت دقيقاً آن مفاد و نصب دسمگاه روي بر مناسب 

 

 :باشد زير شرايط داراي بايد باالبر وسايل و ها دسمگاه قمب: 36  ماده

 .گردد آن از بار اتفاق  شدن جدا مان  تا باشد ضامن يا كشيطان به مجهز – ايف

 .باشد شده حك آن روي بر واضح طور به بلندنمود، آن وسيله به توان  م  كه باري حداكثر–ب

 مكان تايير تعليق، حايت در را آن بموان كه باشد مناسب  دسمگيره به مجهز نمايد، ايجاب كار نوع كه صورت  در – ج

 .داد قرار مناسب وض  در و داده

 

 پامك  روي بار  بايد بار بسمن و كردن بلند وسايل ساير و ها كابل زنجيرها، خطر بدون بار مجاز حداكثر ميزان: 31  ماده

 .باشد ممصل آنها به و درج فلزي



[] 

 

 محل در مطمون طور به بايد ها وينچ و (Tower Cranes) برج  هاي جرثقيل قبيل از ثابت باالبر هاي دسمگاه: 32  ماده

 مورد در. شود گرفمه درنظر و محاسبه بار حمل ميزان حداكثر با ممناسب آنها تعادل هاي وزنه و گرديده مهار خود نصب

 ماورد  باياد  مونماا   و نصب عمليات شروع از قبل دسمگاه اسمقرار محل زمين مقاومت و اسمحكام برج ، هاي جرثقيل

 در طوفاان  و باد نيروي حداكثر مقابل در كه باشد ترتيب  به بايد ها مگاهدس اين مهار نحوه چنين هم. گيرد قرار بررس 

 .باشند داشمه كاف  مقاومت محل،

 

 ايان . باشاد  نيز دهنده عممت يا اپراتور كمك نفر يك داراي بايد راننده، يا اپراتور بر عموه باالبر دسمگاه هر: 33  ماده

 آماوزش  يكنواخت، و مشخصه عميم نوع و دهنده هشدار وسايل يا ها دست با دادن عممت نحوه مورد در بايد شخص

 باه  خاص، هاي موقعيت و شرايط هرگونه يا و اپراتور ديد ميدان بودن محدود علت به كه مواردي در. باشد ديده را الزم

 اماا . شاود  دهدا است، اصل  نفر كه آنها از يك  توسط فقط حركت عميم بايد باشد، نياز دهنده عممت نفر يك از بيش

 .نمايد تبعيت شود،  م  داده آنان از كدام هر توسط خطر موارد در كه توقف  عممت از بايد اپراتور حال عين در

 

 تاا  شود بررس  و بازديد دقيق طور به قبمً بايد باالبر وسايل ديگر و ها جرثقيل اسمقرار محل و حركت مسير: 34  ماده

 در ساقوط  ياا  و موجاود  بناهااي  و تاسيسات يا برق هاي كابل و سيم با برخورد قطري از خطري كار، و حركت موق  در

 .نشود ديگر افراد و كارگران اپراتور، مموجه غيره، و شده حفاري هاي محل
 

 عباور  بااالبر  هااي  دسمگاه وسيله به باري هيچ نبايد ساخممان  كارگاه مجاور عموم  فضاهاي و معابر روي از: 38  ماده

 محصاور،  مناساب  وساايل  از اسمفاده با فضاها و معابر اين بايد باشد، ناپذير اجمناب كار اين انجام چنانچه و شود داده

 هااي  چارا   ياا  مخصاوص  هاي تابلوها،پرچم قبيل از موثر هشداردهنده عميم چنين هم و گرديده مسدود يا و محدود

 .شود بكاربرده زن چشمك
 

 در مزباور  افاراد  همچناين . شود ارجاع ديگري كار نبايد باالبر وسايل و ها دسمگاه اپراتورهاي يا رانندگان به: 30  ماده

 .باشند نم  دسمگاه كردن رها و ترك به مجاز بار، بودن آويزان يا و دسمگاه بودن روشن هنگام
 

 آشاميدن خوردن، حق وظيفه، انجام هنگام در دهنده، عممت و كمك  افراد و باالبر دسمگاه اپراتور يا راننده: 38  ماده

 .ندارند را دخانيات اسمعمال و
 

 از شادن  جابجاا  باراي  يا و شوند سوار حمل مورد بار روي بر كارگران كه شود داده اجازه نبايد وجه هيچ به: 35  ماده

 .نمايند اسمفاده باالبر وسايل
 

 در و اسامفاده  صاحيح  طور به ها جك كه شود دقت بايد موتوري سيار هاي جرثقيل از برداري بهره هنگام در: 31  ماده

 .يابند اسمقرار مناسب محل
 

 .شود خودداري باالبر وسايل و ها دسمگاه با كردن كار از بايد شديد، بارندگ  و طوفان باد، هنگام در: 46  ماده

 

 :باشد زير شرايط بايدداراي ساخممان  و سازي راه آالت ماشين اپراتور يا راننده كابين:41ماده

 كااف   ديد ميدان نيز و نموده محافظت غبار و گرد و جوي شرايط برابر در را اپراتور يا راننده كه باشد ترتيب  به – ايف

 .نمايد تامين او براي

 .باشند نشكن و مقاوم نوع از ها پنجره و درها هاي شيشه كليه – ب



[] 

 

 .شود پياده و سوار كامل ايمن  با و راحم  به بمواند اپراتور يا راننده كه باشد اي دسمگيره و ركاب داراب - ج

 و رانناده  پااي  ياازش  باعا   و نشده ممراكم آن روي بر الي و گل تا باشد اي پنجره و مشبك ترجيحاً ركاب و  پله – د

 .آيد بعمل جلوگيري بايد يازنده مواد ساير يا گريس روغن، به آن شدن آيوده از ضمناً. نگردد اپراتور

 

 نفار  ياك  وجود باشد، محدود ساخممان  و سازي راه آالت ماشين اپراتور يا راننده ديد يدانم كه مواردي در: 42  ماده

 .است ايزام  دهنده عممت يا كمك
 

 تياه وجود صورت در و ترمز را دسمگاه بايد ساخممان  و سازي راه آالت ماشين ترك از قبل اپراتور يا راننده: 43  ماده

 .نمايد خاموش را دسمگاه و داده قرار زمين روي بر و آورده پايين را آن خاكبردار، يا باكت يا
 

 را آن نبايد افمد، خطر به برداري خاك دسمگاه تعادل آن، شيب ازدياد يا بسمر سسم  دييل به كه شرايط  در: 44  ماده

 .داد قرار اسمفاده مورد يا انداخت كار به

 

 آنهاا  عمال  شعاع داخل به افراد ورودي هسمند، كار حال در ساخممان  و سازي راه آالت ماشين كه هنگام : 48  ماده

 .گردد ممنوع بايد

 

 در چنانچاه . نماود  مموقاف  عماوم   هاي جاده حاشيه در ها شب نبايد را ساخممان  و سازي راه آالت ماشين: 40  ماده

 عميام  قرمز، پرچم قبيل از دهنده هشدار مناسب وسايل با آنها اطراف بايد  گردد، ناپذير اجمناب كار اين خاص، موارد

 .شود گذاري عممت و محدود غيره، و زن چشمك قرمز چرا  شبرنگ،
 

 .باشد  م  ممنوع شده تعريف موضوع از غير در ساخممان  و سازي راه آالت ماشين از اسمفاده: 48  ماده

 

 جهات  در بايد آن بوم همچنين شد،با بار از خاي  بايد آن بردار خاك يا باكت مكانيك ، بيل حركت هنگام در: 45  ماده

 .گيرد قرار حركت

 

 خاود  محل در قبمً را آن بايد آن، هاي ناخن تعويض با يودر يا مكانيك  بيل بردار خاك يا باكت تعمير موق  در: 41  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري حادثه ايجاد و آن ناگهان  حركت از تا نمود محكم

 

 .اضطراري و اسمثناي  مواردي در مگر شود، اسمفاده ترمز عنوان به يدنبا بويدوزر هاي تياه از: 86 ماده
 

 مصاايح  جابجااي   و حمال  وياژه  موتاوري  نقلياه  وسايل يا و برداري خاك آالت ماشين از كه هاي  كارگاه در: 81  ماده

 و خطار  عميام  نصب به نسبت و ايجاد آنها براي مناسب و ايمن خروج و ورود هاي بايدراه شود،  م  اسمفاده ساخممان 

 .گردد اقدام مناسب دهنده هشدار

 

 توجاه  مورد زير نكات بايد ساخممان  مصايح جابجاي  و حمل ويژه موتوري نقليه وسايل تخليه و بارگيري در: 82  ماده

 :گيرد قرار

 .ننمايد تجاوز نقليه وسيله مجاز ظرفيت از شده بار مصايح تقريب  وزن – ايف

 امار  اين كه باشد ترتيب  به بار وضعيت و نوع كه مواردي در و ننمايد تجاوز بارگيري اطاق هاي ارهديو از بار ارتفاع – ب

 .شود اقدام ايمن و مطمون طور به آن مهار به نسبت مناسب طناب يا فلزي كابل وسيله به بايد گردد، ناپذير اجمناب



[] 

 

 آنكاه  مگر شوند، محفوظ و پوشيده محكم هاي ريتو يا برزنت وسيله به بايد غيره و سنگ آجر، قبيل از مصايح  – ج

 .است ايزام  بار پوشش ريزدانه مصايح مورد در باشد، كممر بارگيري اطاق هاي ديواره ارتفاع از بار ارتفاع

 فلازي،  هااي  اساكلت  شاده  سااخمه  قطعات تيرآهن، قبيل از حجيم و سنگين مصايح و قطعات زدن بار هنگام در – د

 از باارگيري،  اطااق  هاي ديواره كردن باز و بار تخليه هنگام كه شوند چيده هم روي طوري بايد ه،غير و بزرگ هاي يويه

 اطااق  در ماذكور  قطعاات  توزي  و بارگيري نحوه چنين هم. آيد بعمل پيشگيري حادثه ايجاد و هم روي بر آنها يازش

 حركات  هنگاام  در آن تعاادل  و نساخمه همموج آن سمت يك به را كاميون ثقل مركز كه باشد ترتيب  به بايد بارگيري

 .شود حفظ

 .شود اسمفاده مكانيك  ازوسايل بايد حجيم و سنگين مصايح و قطعات تخليه و بارگيري در - ها

 و ياودر  وسيله به ساخممان  ضايعات و نخايه خاك، آجر، سنگ، ماسه، شن، قبل از ومصايح  مواد باززدن موق  در – و

 پاياان  تا و ترك آنرا نقليه وسيله سرنشينان بايد جرثقيل، وسيله به حجيم و سنگين مصايح و قطعات يا و مكانيك  بيل

 .شوند مسمقر مناسب  درمحل بارگيري

 هاي بلوك قبيل از مناسب موان  از دسم ، ترمز از اسمفاده بر عموه بايد موتوري، نقليه تخليه يا بارگيري هنگام در – ز

 .شود اسمفاده مذكور وسايل مهار و اتفاق  تحرك از جلوگيري براي نيز چوب 

 در. گيارد  صاورت  كاف  و الزم تهويه بايد شود،  م  انجام بسمه هاي محيط در بارگيري و تخليه كار كه مواردي در – ح

 .شود خاموش نقليه وسيله موتور بايد صورت اين غير

 

 ميله چند وسيله به بايد بمن پمپ و ميكسر تراك كننده تاذيه قيف و ساخممان  مصايح سيلوهاي هاي دهانه: 83  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري ها آن داخل به افراد سقوط از تا شوند گذاري حفاظ هم بر عمود

 

 سااخممان   مصايح جابجاي  و حمل ويژه موتوري نقليه وسايل و ساخممان  سنگين آالت ماشين توقفگاه كف: 84  ماده

 :باشد زير شرايط داراي بايد

 .باشد شسمشو قابل االمكان حم  و هموار – ايف

 رفامن  در از  موتوري، نقليه وسايل و آالت ماشين زير در جك زدن هنگام در تا باشد برخوردار كاف  اسمحكام از – ب

 .آيد بعمل جلوگيري حادثه ايجاد و جك

 و هاا  چاياه  به مذكور دموا سوخم ، مواد نشت يا ريزش صورت در تا باشد شده بين  پيش آن در مناسب  مجاري – ج

 .گردند هدايت تخليه قابل مخازن

 

 

 

 

 

 

 

 



[] 

 

 (نردبان و داربست) موقت دسترسي وسايل – چهارم فصل

  داربست - اول بخش

 در  كاه  هاا  گااه   تكيه و  اتصاالت ، نگاهدارنده  اجزاي ، جايگاه چند يا  يك شامل موقم  است ساخماري  داربست:  تعريف 

 ، ارتفااع  در  مصاايح  ياا   كارگران  نگاهداري و  حفظ و بنا  به  دسمرس  منظور  به ساخممان   لياتعم  هرگونه اجراي حين

 .گيرد م  قرار  اسمفاده مورد
 

 ها داربست  كلي  مقررات

 ذيربط افراد صالحيت و  داربست از  استفاده  ضرورت

 از اسامفاده  باا  ياا  و سااخممان  طبقاات  كف يا نزمي روي از آنها انجام امكان كه ساخممان  عمليات  كليه در: 88  ماده

 .شود اسمفاده داربست از بايد نباشد، پذير امكان خطر بدون و ايمن طور به نردبان

 

 وسايله  باه  و ذيصمح شخص نظارت تحت بايد ها داربست در  اساس   تاييرات  دادن و  كردن  پياده ، كردن برپا: 80  ماده

 .گيرد انجام دارند كاف  تجربه كارها گونه اين در كه كارگران 
 

  داربست  اجزاي  كيفيت

  طراحا ،   طاوري  ، مرغاوب  و  مناساب   مصايح از بايد رود م  بكار  آن در  كه  وسايل   كليه و ها داربست  اجزاي: 88  ماده

 داشامه  را نظار  مورد بار ابربر چهار تحمل تواناي  و  بوده  كارگران  براي كار  ايمن   شرايط واجد  كه شوند  آماده و  ساخمه

 .باشند

 

  بلنادي   ايياف و  بوده برخوردار  مرغوب   كيفيت از  بايسم  روند م  بكار ها داربست  ساخت در  كه  چوب   قطعات: 85  ماده

 .باشند نشده رنگ نيز و  پوسيدگ  و خوردگ  كرم پوسمه، گره، بدون و عيوب هرگونه از عاري همچنين. باشند  داشمه

 

 .گردند محافظت خوردگ  ترك برابر در بايد شوند،  م  برده بكار  داربست در  كه  ايوارهاي  و ها تخمه: 81  ادهم
 

  وسايل از و شوند  نگاهداري انبار در  خوب   شرايط در  بايسم  روند م  بكار ها داربست  ساخت  براي  كه  وسايل : 06  ماده

 .گردند جدا  نامناسب
 

 .شود اسمفاده نبايد دارد، وجود ها طناب اينگونه ديدگ  آسيب احممال كه هاي  مكان  در ييف   هاي طناب از:  01  ماده
 

  گرفماه  بكاار  نباياد  معيوبند يا اند، بوده  تماس در ديگر  فرساينده و  خورنده مواد يا اسيدها با  كه  هاي  طناب:  02  ماده

 .شوند
 

 باشاند  كاف  تعداد و مناسب اندازه به بايد شوند،  م  برده بكار چوب  داربست اجزاء اتصال براي كه هاي  ميخ:  03  ماده

 نباياد  داربسات  در چناين  هم. گردند خم وسپس شده كوبيده كاره نيمه اينكه نه شوند كوبيده كامل طور به انمها تا و

 .شود برده كار به چدن  هاي ميخ

 

 

 
 



[] 

 

  داربست استحكام و  پايداري

 .گردند مهار ايمن طور به و شده  طراح   بارگيري حداكثر برابر چهار تا  اطمينان   ضريب با  بايسم  ها بستدار: 04  ماده
 

 باه  محكام  افقا   و عماودي  جهت دو در مناسب، هاي فاصله در بايد داربسم  هر مسمقل، هاي داربست بجز: 08  ماده

 .شود مهار ساخممان
 

 فنا   اصول طبق بايد گيرد،  م  قرار اسمفاده مورد كار جايگاه و گاه تكيه عنوان هب كه اي وسيله هر و سازه هر: 00  ماده

 .گردد اسموار مناسب  مهاربندي با و باشد داشمه محكم  پايه و شده ساخمه
 

 .گردد داربست يازيدن و جابجاي  و نوسان مان  تا شود مهار محكم و مطمون طور به بايد داربست هاي پايه: 08  ماده

 

 جااي  در باياد  داربست كامل شدن پياده تا جايگاه، حامل تيرهاي سوم يك حداقل مسمقل هاي داربست در: 05  ماده

 .شوند بسمه محكم طور به عمودي تيرهاي به يا افق  تيرهاي به مورد برحسب و بمانند باق  خود

 

 ديگار  ناامطمون  مصاايح  ياا  جعباه  بشاكه،  يق، آجرهاي از آن ساخت يا داربست گاه تكيه براي نبايد هرگز: 01  ماده

 .شود اسمفاده

 

 .باشند ديگر عيوب يا زدگ  رنگ خوردگ ، ترك فاقد بايد داربست فلزي هاي بخش: 86ماده
 

 جابجاا  داربسات  از اسامفاده  حاين  در كه شوند مهاربندي و ممصل طوري بايد داربست هاي بخش از يك هر: 81  ماده

 .نشوند
 

 داربست كنترل و بازرسي

 و اسامحكام  پاياداري،  از تا گيرد قرار كنمرل و بازديد مورد ذيصمح شخص توسط زير موارد در بايد داربست: 82  ماده

 .گردد صادر كمب  گواه  و حاصل اطمينان آن ايمن 

 .آن از اسمفاده به شروع از قبل – ايف

 .آن از اسمفاده در طوالن  وقفه ايجاد يا و اجزاء تعويض تاييرات، هرگونه از پس – ب

 .باشد ترديد مورد داربست پايداري و اسمحكام كه غيره و زيزيه طوفان، باد، معرض در گرفمن قرار از پس – ج

 

 باقيماناده  هااي  بخش از بموان كه گذاشت بجا درحايم  را وداربست كرد پياده نبايد را داربست از بخش  هيچ: 83ماده

 .باشد مقررات ناي با منطبق بجامانده بخش مگرآنكه. نمود اسمفاده
 

 كاارگران  باه  داربسات  تعمير و نقص رف  از قبل نبايد باشد، داشمه تعمير به احمياج داربست از قسمم  اگر: 84  ماده

 .شود داده آن روي بر كردن كار اجازه
 

 .شود برداشمه داربست روي از مصايح و ابزار كليه بايد روزانه، كار اتمام از بعد: 88  ماده
 

 كشايده  چوب ، شده پياده قطعات از ها ميخ كليه كه آيد بعمل الزم مراقبت بايد داربست كرده پياده موق  در: 80  ماده

 .شوند



[] 

 

  داربست از  هداستفا

 الزم غيار  سااخممان   مصاايح  و اندازه از بيش بار تا شود نظارت دائماً بايد داربست از اسمفاده مدت طول در: 88  ماده

 .نشود داده قرار آن روي

 

  خطرنااك   تعاادل   عادم  از تاا  گاردد،   توزي   يكنواخت طور  به بايد  داربست  روي بار دارد  امكان  كه جا آن تا: 85  دهما

 .شود جلوگيري  داربست

 

  انجام  و مدت كوتاه براي  كه  مصايح  مگر شود  اسمفاده  ساخممان   مصايح  كردن انبار  براي نبايد ها داربست از: 81  ماده

 .باشد نياز مورد  وريف كار

 

 اتخااذ   الزم  هاي احمياط تمام آنكه تا گردد مموقف بايد كار وزد م  شديد باد و  است  طوفان  هوا  كه  مواقع  در: 56  ماده

 .شود

 

 كه آن رمگ كنند، كار  آن  روي  نبايد كارگران باشد  داشمه وجود  يخ يا  برف  داربست  جايگاه  روي  كه  مواردي در: 51  ماده

 .شود ريخمه نرم ماسه ها آن روي و شده برداشمه ها جايگاه روي از يخ يا برف قبمً

 

  آن از  بايشامك   تعبيه با بايد رود م   سائيدگ  يا  بريدگ   احممال  كه  داربست  طناب يا  كابل از  هاي  قسمت در: 52  ماده

 .شود  محافظت

 

 21 و 26 مواد رعايت با بايد كار اين باشد،  داربست  نصب  به  احمياج  برق  نيروي  خطوط  مجاورت در  كه  هنگام : 53  ماده

 .شود انجام

 

  داربست  روي باالبر  هاي دستگاه  نصب

 :گردد رعايت بايدمواردزير گردد  نصب باالبر  دسمگاه  داربست  روي شود الزم  هرگاه: 54 ماده

 .شود  افزوده  آن  مقاومت  به  مناسب  نحو  به  يزوم  صورت در و شوند  بازرس   دقت  به  داربست  ممشكله  هاي بخش -  ايف

 .شود  جلوگيري  ديواري  داخل  افق   تيرهاي  جابجاي  و  حركت از -  ب

 و  ممصال  گردد،  نصب بايد باالبر  دسمگاه  كه  محل  در و  ساخممان  مقاوم  بخش  به  محكم  طور  به  عمودي  هاي پايه -  ج

 .شوند مهار

 

 از  جلاوگيري   باراي  باياد  باشد داشمه وجود داربست با آن برخورد امكان بار رفمن پايين يا باال بهنگام  هرگاه: 58  ماده

 .شود  پوشيده  عمودي  هاي نرده با بار، حركت مسير در آن  ارتفاع سرتاسر ، داربست  به بار  كردن گير

 

 كار  جايگاه

 .باشند كار جايگاه كاف  تعداد داراي بايد هاي  بستدار  كليه: 50  ماده
 

 و  غيارمطمون   مصاايح  سااير  و  دودكاش  ، آب  هااي  يويه ، يق  آجرهاي  روي بر  نبايد كار  جايگاه از  بخش   هيچ: 58  ماده

 .گيرد قرار  نامناسب



[] 

 

 طاور   باه   الزم  حفااظم    وساايل  و  رسيده  اتمام  به  آن  ساخت كه شود اسمفاده بايد زمان  داربست  جايگاه از: 55  ماده

 .باشد  شده  نصب  مناسب
 

 ممار  ساانم   06 حداقل عرض به بازي گذرگاه آن بخش هر در و باشد مناسب كار نوع با بايد كار جايگاه عرض: 51  ماده

 .گردد فراهم مان  هرگونه بدون

 

 :باشد كممر زير  ايه اندازه از نبايد كار  جايگاه عرض  موردي  هيچ در: 16  ماده

 .رود م  كار  به  اشخاص عبور  براي  فقط  جايگاه اگر سانميممر، 06 -  ايف

 .شود م   اسمفاده  ساخممان   مصايح دادن قرار براي  جايگاه از اگر ، سانميممر 56 -  ب

 .شود م   اسمفاده بلندترديگري  سكوي يا  جايگاه  نگاهداري  براي جايگاه از اگر سانميممر،116-ج

 .شود م   اسمفاده  ساخممان  نماي  هاي سنگ  به  دادن  شكل يا  نصب  براي  جايگاه از اگر سانميممر، 136 -  د

 هااي  سنگ  به  دادن  شكل و  نصب  براي  هم و ديگر بلندتر  سكوي  نگاهداري  براي  هم  جايگاه از اگر سانميممر، 186 – ها

 .شود م   اسمفاده ساخممان نماي

 

 بيشامر  ساانميممر  186 از نباياد  شاود،  م   نگاهداري  ديواري  داخل  تيرهاي با  كه جايگاه  عرض  كل  طور  به: 11  ماده

 .باشد

 

 .شود  گرفمه درنظر كار  جايگاه  باالي  بايد سانميممر 156  ارتفاع به حداقل سري،  باال  خاي   فضاي  يك: 12  ماده
 

 .گيرد قرار عمودي تيرهاي اييه منمه  از تر پايين ممر يك حداقل بايد  داربست هر  جايگاه: 13  ماده

 

 :باشند زير شرايط داراي بايد آيند م  شمار  به كار  جايگاه از  جزي   كه  ايوارهاي : 14  ماده

 ماوردي   درهايچ . ماياد ن  تاامين  را  الزم  ايمن  آنها ضخامت ، جايگاه  گاه  تكيه  تيرهاي  بين  فاصله  گرفمن بادرنظر -  ايف

 .باشند مساوي ها ضخامت و نبوده كممر سانميممر86از ايوارها ضخامت

 .باشد سانميممر 28 حداقل و مساوي هم با ها آن  عرض -  ب

 

 تجااوز  گااه  تكياه  انمهاي از آن  ضخامت برابر 4 از  بيش نبايد آيد م  شمار  به كار  جايگاه از  جزي   كه ايوار هر: 18  ماده

 .يدنما
 

 حاداقل  باه  آناان  افماادن  و ايوارها يبه به كارگران پاي برخورد خطر تا گيرند قرار همديگر  روي نبايد ايوارها: 10  ماده

 .گيرد صورت آسان  به دسم  هاي چرخ جابجاي  نيز و يابد كاهش
 

 فاصاله  كه آن مگر شوند، دارينگاه گاه تكيه سه با حداقل بايد آيند،  م  بشمار كار سكوي جزء كه ايوارهاي : 18  ماده

 در تخماه  ديگار  سر شدن بلند يا و حد از بيش دادن شكم خطر كه باشد اي اندازه به ايوارها ضخامت و ها گاه تكيه بين

 .نباشد بين
 

 .نشوند جابجا اسمفاده هنگام آنها، دهنده تشكيل ايوارهاي كه شوند ساخمه اي شيوه به بايد كار هاي جايگاه: 15  ماده



[] 

 

 تاا  باشاد   بهام   نزديك  بندي تخمه  داراي بايد دارد قرار  كف يا  زمين  باالي ممر 2 از  بيش  كه  جايگاه يا سكو هر: 11  دهما

 بشاكل   همديگر اممداد در ها تخمه اسمقرار ضمناً. ننمايد  سقوط  پايين به آنها  الي از  مصايح و كار  يوازم ابزار،  نوع هيچ

 .نگردد ممكن آنها يبه به پا برخورد كه باشد

 

 كار هاي جايگاه  گذاري  حفاظ

 آن روي از ساقوط   امكاان  و باشاد  سانميممر 126 از  بيش  آن  بلندي  كه  كاري  محل يا كار  جايگاه از  بخش  هر: 166  ماده

 :باشد زير شرايط با پناه جان داراي بايد باشد، داشمه وجود

 .باشد  كاف   اسمحكام  داراي و  مناسب و  مرغوب  جنس از  حفاظ - ايف

 .گيرد قرار جايگاه سطح باالي سانميممر 116 تا 16 بين باالي   نرده - ب

 بااز   يباه  در  پاخوري  جايگاه،  روي از كار ابزار و  ساخممان   مصايح  افمادن يا و  كارگران  سرخوردن از  جلوگيري  براي - ج

 .شود نصب سانميممر 8/2 قلحدا ضخامت و سانميممر 18 بلندي به جايگاه

 .شود  داده قرار  باالي   نرده و پاخور  بين  ميان   نرده - د

 .گردد نصب ها جايگاه خارج  يبه در حفاظم  مناسب سرپوش االمكان حم  – ها

 

 .شوند مهار  عمودي  سمون  داخل   سوي در بايد  داربست  جايگاه  يبه  پاخورهاي و  اي نرده  هاي حفاظ: 161  ماده
 

  برداشامه  خاود   جااي  از نبايد اند، رفمه بكار  داربست  جايگاه در  كه  حفاظم  ديگر  وسايل و پاخورها ها، نرده: 162  ماده

 . است  الزم  ساخممان   مصايح  جابجاي  يا  حمل ، اشخاص ورود  براي  كه  حدي در و  زمان  در مگر شوند
 

 :اما باشند، پاخور و  اي نرده  حفاظ  داراي سو هر از بايد قمعل  هاي داربست هاي جايگاه: 163ماده

 را دياوار  طارف  حفااظ  ارتفااع  نماود،  نصاب  166 ماده ب بند شرايط با را حفاظ  نموان  كه باشد نحوي به كار اگر -  ايف

 .نمود اخميار سانميممر 86 توان  م 

  وي   نيست  ايزام  ديوار  سمت پاخور و  حفاظ  نصب كنند، م  كار  نشسمه  طور به جايگاه يا سكو  روي  كارگران اگر -  ب

 باه  آن از بموانناد  خوردن سر صورت در كارگران تا باشد زنجيرهاي  يا كابل طناب، به مجهز بايد  جايگاه  حايت  اين در

 .نمايند اسمفاده دسمگيره عنوان

 

  نشسامه  طور به جايگاه  روي  كارگران كه مواردي در مگر. شدبا  كم  امكان حد تا بايد  وجايگاه ديوار بين فاصله: 164  ماده

 .نمود اخميار سانميممر 48 حداكثر توان  م  را  جايگاه و ديوار  بين  فاصله  حايت  اين در كه كنند م  كار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[] 

 

 اي لوله فلزي هاي داربست ويژه مقررات

 كلي مقررات

 :باشند زير شرايط ارايد بايد اي يويه فلزي هاي داربست: 168  ماده

 .باشند شده ساخمار دارد، فوالد نظير اسمقامم  كه مشابه  فلز يا فوالدي هاي يويه مانند مناسب  مواد از -  ايف

 .باشند داشمه چهار اطمينان ضريب با نظر مورد بار نگاهداري براي كاف  اسمحكام -  ب

 

 .شوند ممصل همديگر به مطمون  طور به بايد اي يويه فلزي هاي داربست افق  و عمودي قطعات تمام: 160 ماده

 

 خاوردگ ،  زنگزدگا ،  از عااري  و مسامقيم  باياد  روناد،   م  بكار اي يويه فلزي هاي داربست در كه هاي  يويه: 168  ماده

 .باشند معايب ساير و قرشدگ ،

 

 اتصاال،  و اتكاا  نقااط  داربسات،  ارتفاع شافزاي مواق  در تا باشند صاف بايد فلزي هاي يويه انمهاي  سرهاي:  165  ماده

 .گيرند قرار همديگر روي كاممً

 

 ماورد  هايچ  در و شوند، اخميار نمايند، تحمل بايد  م  كه باري براي مناسب مقاومت با و اندازه به بايد ها يويه:  161  ماده

 .نباشد سانميممر 8 از كممر آنها خارج  قطر

 

 عمودي هاي پايه

 آنهاا  اسامقرار  محال  و شوند نگاهداري عمودي وضعيت در هميشه بايد اي يويه فلزي هاي داربست در اه پايه: 116  ماده

 .باشد برخوردار مناسب اتكاء سطح با فلزي هاي كفشك از االمكان حم  و بوده برخوردار كاف  اسمقامت از زمين روي

 

 :باشند زير طريق به بايد عمودي هاي پايه در اتصاالت:  111  ماده

 .شوند داده اتصال شود، آنها جابجاي  مان  كه مقاوم قطعات ساير يا افق  تيرهاي به – يفا

 .نباشند سطح يك در مجاور اتصاالت كه شوند بسمه طوري تناوب به – ب

 

 :نمايد تجاوز زير هاي اندازه از نبايد عمودي هاي پايه بين فواصل:  112  ماده

 .ممرمرب  بر كيلوگرم 386 تحمل قابليت با سنگين كارهاي براي ممر 5/1 – ايف

 .ممرمرب  به كيلوگرم 128 تحمل قابليت با سبك كارهاي براي ممر 3/2 – ب

 

 افقي تيرهاي

 .باشند ممصل عمودي پايه هر به مطمون طور به و داشمه ادامه عمودي پايه 3 تا حداقل بايد  افق   تيرهاي: 113  ماده

 

 قارار  هام  روي مسامقيماً  مخملف طبقات در و شده بسمه عمودي هاي پايه به بايد فق ا تيرهاي بين اتصاالت: 114  ماده

 .نگيرند

 

 .نمايد تجاوز ممر 2 از نبايد افق  تيرهاي بين عمودي فاصله: 118  ماده

 

 ربستدا پايداري حفظ براي بايد افق  تيرهاي كليه شوند،  م  برداشمه خود جاي از كار هاي جايگاه كه زمان : 110  ماده

 .بمانند باق  خود محل در



[] 

 

 ها دستك

 ياك  داراي فقط كه هاي  داربست در. دارد قرار كار جايگاه آنها روي بر كه هسمند داربست از بخش  ها دسمك: تعريف

 برپا پايه رديف دو وسيله به كه هاي داربست در اما گيرند،  م  قرار ديوار داخل در ها دسمك سر يك هسمند، پايه رديف

 .شوند  م  داده قرار افق  تيرهاي روي بر ها دسمك سر دو هر ند،شو  م 

 

 .گيرد قرار عمودي پايه هر كنار بايد دسمك يك اي يويه فلزي هاي داربست در: 118  ماده

 

 .نمايد تجاوز ممر8/1از نبايد اي يويه فلزي هاي درداربست ها دسمك از هركدام طول: 115ماده

 

 نيماه  كارهاي براي و سانميممر 16 از نبايد اي يويه فلزي هاي داربست در سنگين كارهاي يبرا ها دسمك فاصله: 111 ماده

 .نمايد تجاوز سانميممر 118 از سنگين

 

 داخال  در سانميممر 16 حداقل بايد دارند، تكيه ساخممان ديوار به داربست هاي دسمك سر يك كه حايم  در: 126  ماده

 .روند فرو ديوار

 

 داربست كردن مهار

 زيار  ترتياب  به بايد مهار هاي يويه اتصال نحوه و شود مهار ساخممان ديوار به مطمون  طور به بايد داربست:  121  ماده

 :باشد

 .شوند بسمه داربست به افق  تيرهاي با ها پايه برخورد نقاط در مهار هاي يويه – ايف

 .شوند هبسم محكم طور به ساخممان بدنه به مهار هاي يويه ديگر انمهاي - ب

 .شوند مهار ساخممان به هاي  يويه وسيله به ها پايه از ميان در يك  و آخرين اويين، – ج

 

  اتصاالت

 :بايد  اي يويه  فلزي  هاي داربست  اتصاالت و  مفاصل: 122  ماده

 .باشند  متاسمقا و  مشخصات  همان با  مشابه  مواد از يا  شدن خورد  غيرقابل و خوار  چكش فوالد جنس از – ايف

 اسامفاده  مورد اتكاء سطوح به قطعات، سرتاسر روي بر چهارراه  و راه  سه يا و بوشن يا بست و قفل وسيله به – ب

 .باشند نداشمه يرزش و حركت و نبوده هرز اتصاالت كه نحوي به گردند، ممصل

 

 .يابند كلش تايير خود يا و شده ها يويه در شكل تايير باع  نبايد  اتصاالت: 123  ماده

 

 .شوند سفت و پيچ كاممً دندانه آخرين تا بايد مهره و پيچ داراي اتصاالت: 124  ماده

 

 دستي اندازي راه با معلق هاي داربست

 :بايد آمده پيش تيرهاي: 128  ماده

 .باشند داربست پايداري و اسمحكام تامين براي كاف  مقط  سطح و مقاومت داراي – ايف

 .گردند نصب ساخممان خارج  نماي هب عمودي طور به – ب



[] 

 

 در( فاورم  پامت ) كاار  جايگاه كه زمان  در كه باشد اي گونه به بايد ساخممان از تيرها اين آمده پيش بخش:  120  ماده

 اسمثناي  موارد در مگر نباشد بيشمر سانميممر 36 از ساخممان خارج  نماي از جايگاه فاصله مانده، ثابت آويزان حايت

 .است شده اشاره آن به 164 دهما در كه

 

 و ممصال  سااخممان  اصال   اجزاء به مطمون  طور به مشابه وسايل يا پيچ وسيله به بايد آمده پيش تيرهاي:  128  ماده

 .شوند مهار

 

 سااخممان  بدنه و اسكلت به را آمده پيش تيرهاي مطمون  طور به و شوند سفت خوب  به بايد مهار هاي پيچ: 125  ماده

 .ازندس ممصل

 

 طور به بايد فوق وسايل شوند،  م  مهار تعادل هاي وزنه يا شن هاي كيسه با آمده پيش تيرهاي كه مواقع  در:  121  ماده

 .شوند بسمه آمده پيش تيرهاي به بخش  اطمينان

 

 نصاب  كنناده  مموقاف  هاي پيچ بايد حمال هاي تيرآهن از يك هر يا آمده پيش تيرهاي از يك هر انمهاي در:  136  ماده

 .شود

 

 طناب هاي آويز

 :بايد آويز هاي طناب: 131  ماده

 .شوند تشكيل فوالدي سيم يا مصنوع  يا طبيع  مرغوب ايياف از – ايف

 .باشند فوالدي سيم براي 0 اطمينان ضريب و فيبرها و ها رشمه براي 16 اطمينان ضريب داراي حداقل – ب

 

 طاور  باه  و راحما   باه  بمواناد  جايگاه تا شوند جم  مناسب  هاي قرقره و ها ي پو دور بايد آويز هاي طناب:  132  ماده

 .برود پايين و باال بخش  اطمينان

 

 .شوند محافظت خوردگ  و سائيدگ  مقابل در مناسب  طور به بايد آويز هاي طناب: 133 ماده
 

 از آنهاا  عرض و ممر 5 از نبايد دسم  دازيان راه با معلق هاي داربست( هاي فورم پمت) كار هاي جايگاه طول: 134  ماده

 .نمايد تجاوز سانميممر 06

 

 جايگاه كار

 :بايد كار هاي جايگاه: 138  ماده

 .باشند نداشمه فاصله يكديگر از ممر 8/3 از بيش كه طوري به باشند، آويزان زنجير يا طناب چند يا دو وسيله به – ايف

 هاي زنجيره و ها طناب به ها ركاب اين و شده محافظت دارند، تكيه فلزي ايه ركاب روي بر كه هاي  نرده وسيله به – ب

 .شوند ممصل آويز
 

 .شود كشيده آن كناري دوطناب از هريك از نبايدبيشمر ميان  طناب زمان  درهيچ: 130 ماده

 

 بسامه  آنهاا  باه  محكم ورط به و كرده عبور جايگاه هاي تخمه زير از بايد( فورم پمت) كار جايگاه هاي ركاب: 138  ماده

 .شوند



[] 

 

 .نمايند كار دسم  اندازي راه با معلق داربست جايگاه روي بر همزمان طور به نبايد كارگر نفر دو از بيش: 135  ماده

 

 بسامه  ساخممان بدنه به بايد گيرد، نم  قرار اسمفاده مورد دسم  اندازي راه به معلق داربست كه مواقع  در: 131  ماده

 .شود برداشمه آن روي از مصايح و كار ابزار و شده آورده پايين زمين طحس به يا شود
 

 كوتاه مسافت در آزمايش  بارگيري بار دو وسيله به بايد بكارگيري از قبل دسم  اندازي راه با معلق داربست: 146  ماده

 .شود آزمايش

 وساايل   باياد  كنناد،   ما   كار نشسمه طور به آن جايگاه روي بر كارگران كه دسم  اندازي راه با معلق هاي داربست در

 داربسات،  خاوردن  تكان هنگام تا نگهدارد ساخممان بدنه سانميممر 48 فاصله در حداقل را جايگاه كه شود بين  پيش

 .گردد ديوار با كارگران برخوردزانوهاي مان 

 

 ماشيني اندازي راه با معلق هاي داربست

 .باشند داشمه مطابقت136ماده و 125تا128مواد راتبامقر بايد آمده پيش تيرهاي: 142ماده
 

 نگهدارنده وسايل عنوان به تعادل هاي وزنه يا شن هاي كيسه از نبايد ماشين  اندازي راه با معلق داربست در: 143  ماده

 .شود اسمفاده آمده پيش تيرهاي مهار و
 

 راه باا  معلاق  هااي  داربسات  در بايد باشند، منطبق (ب) 131 ماده مقررات با كه فوالدي آويز هاي كابل فقط: 144  ماده

 .شوند برده بكار ماشين  اندازي
 

 دارد، قارار  خاود  حاد  تارين  پايين در جايگاه كه وضعيم  در كه باشد اي اندازه به بايد تعليق هاي كابل طول:148  ماده

 .بماند باق  اسموانه هر روي كابل دور دو حداقل
 

 بسامه  بااالبر  ماشاين  باه  موثر وسايل ساير يا ها گيره وسيله به مطمون  طور به بايد تعليق هاي كابل انمهاي: 140  ماده

 .شوند
 

 در آسان  به بازرس  براي آنها ممحرك بخش كه گردند نصب و ساخمه طوري بايد داربست باالبر هاي ماشين: 148  ماده

 .باشد دسمرس

 

 هاي دسمك و ها گاه تكيه به مطمون  طور به ديگر موثر وسايل يا ها چپي وسيله به بايد باالبر هاي ماشين بدنه: 145  ماده

 .شود ممصل جايگاه

 

 معلق هاي داربست در ها وينچ

 :بايد معلق هاي داربست در ها وينچ: 141  ماده

 يا باشند اتوماتيك كننده مموقف نوع از – ايف

 هار  در بماوان  را جايگااه  كه طوري به باشند، هزمج ديگر موثر كننده قفل وسيله يا و( شيطانك) گيره ضامن، به – ب

 عمال  اتوماتياك  طاور  به گيره شود،  م  رها دست كنمرل از كه مواقع  و نمود مموقف بخش  اطمينان طور به سطح 

 باياد  ايمنا   مناساب  وسيله يك شود،  م  رها قيد از يزوماً جايگاه، آوردن پايين از قبل گيره كه زمان  همچنين. كند

 .نمايد جلوگيري وينچ برگشت از تا شدبا فراهم



[] 

 

 شاود،   ما   رهاا  آن روي از دست فشار وقم  كه باشد ترتيب  به بايد باالبر ماشين اندازي راه اهرم يا شسم : 186  ماده

 .نگهدارد را جايگاه بخش  اطمينان طور به و شده مموقف فوراً موتور
 

 .شود بازرس  هفمه در بار يك حداقل بايد باالبر ماشين ممحرك هاي قسمت: 181  ماده
 

 معايناه  و بازرسا   ماورد  شاود،  گرفمه بكار مجدداً اينكه از قبل بايد شود،  م  جابجا باالبر ماشين كه زمان : 182  ماده

 .گيرد قرار كامل
 

 .باشند منطبق 138 ماده مقررات با بايد كار هاي جايگاه: 183  ماده

 

 .نمايد تجاوز ممر 8/1 از آنها عرض و ممر 5 از نبايد كار هاي جايگاه طول:  184  ماده
 

 باه  باياد  تعلياق  هااي  كابل ايمن  نمايند،  م  كار سنگين معلق هاي داربست روي بر كارگران كه مواقع  در:  188  ماده

 .گردد تامين ديگر موثر طرق يا ها وينچ كردن قفل وسيله
 

 غياره  و حايل هاي نرده قيدها، وسيله به ساخممان بدنه به معلق هاي داربست برخورد يا خوردن تكان از بايد: 180  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري
 

 :بايد شود، نم  اسمفاده ماشين  اندازي راه با معلق  داربست از كه وقم : 188  ماده

 .شوند برداشمه آن روي از حمل قابل وسايل ساير و ابزارها كليه – ايف

 .شود آورده پايين زمين سطح به يا و شده ثابت بخش  اطمينان طور به خود محل در – ب

 

 (Bracket Scaffolds)  ديواركوب داربست

 شكل گونيا هاي گاه تكيه وسيله به و بايكن شكل به كه كار سكوي يك از شود  م  تشكيل كوب ديوار داربست: تعريف

 .گردد  م  مهار و ممصل ساخممان بدنه به
 

 اطميناان  طاور  باه  و باوده  مناسب فلز جنس از و كاف  مقاومت داراي بايد ديواركوب داربست هاي گاه تكيه: 185ماده

 .گردند مهار ساخممان بدنه به واشر و مهره و پيچ وسيله به بخش 
 

 ياوازم  به كه كاران برق و كاران رنگ درودگران، قبيل از كارگران  اسمفاده مورد بايد فقط ديواركوب داربست: 181  ماده

 .گيرد قرار ندارند، احمياج گين سن تجهيزات و

 

 .باشد بيشمر سانميممر 88 از نبايد كوب ديوار داربست كار سكوي عرض: 106  ماده

 

 باه  وارده بار كيلوگرم 188 مقابل در حداقل تا شوند طراح  اي گونه به بايد ديواركوب داربست هاي گاه تكيه: 101  ماده

 .نمايند مقاومت آن جلو قسمت

 

 .نمايد تجاوز ممر 3 از نبايد ديواركوب داربست هاي گاه تكيه بين فاصله : 102  ماده

 

 



[] 

 

  نردباني  داربست

 بطور و شود م   اسمفاده  كم   مصايح از آنها در  كه روند كار  به  سبك   كارهاي  براي بايد  فقط  نردبان    داربست: 103  ماده

 (آن امثال و كاري گچ ، كاري  رنگ نندما) باشد مناسب نظر مورد كار انجام براي بايد كل 

 

 و مقاومات  داراي باياد  آنكاه  ضامن  روند  م  بكار نردبان  داربست هاي پايه براي كه اي طرفه دو هاي نردبان: 104  ماده

 :باشند نيز زير شرط دو از يك  داراي بايد باشند، كاف  اسمحكام

 .شود  م  تعيين خاك نوع گرفمن رنظ بادر كه باشند رفمه فرو زمين از عمق  در يا -  ايف

. گيرند قرار تراز سطح روي نردبان هر پايه دو هر كه شوند داده قرار هاي  تخمه يا ها اي پايه زير روي اي شيوه به يا – ب

 .شود جلوگيري يازيدنشان از تا گردند مهار محكم  طور به آنها هاي پايه همچنين
 

 ممار  8/2 از  داربسات   ارتفااع  نباياد  شود م   اسمفاده  داربست ايجاد  براي  طرفه دو  نردبان از  كه  مواردي در: 108  ماده

 .نگيرد قرار باالتر ها نردبان باالي سوم پله از و شده داده قرار تراز سطح در بايد جايگاه تخمه همچنين باشد بيشمر
 

 .نمايند هاسمفاد نفر يك از بيش زمان هر در نبايد نردبان   داربست از: 100  ماده

 

 نردبان - دوم بخش

. باشاند  قطعات طول جهت در چوب وايياف شده ساخمه مرغوب چوب از بايد چوب  نردبان هاي پله و ها پايه: 108  ماده

 .باشد پوسيدگ  و شكسمگ  ترك، قبيم از ظاهري ايراد و عيب هرگونه فاقد بايد نردبان اجزاء همچنين

 

 باردن  بكاار  از باشند گرديده ممصل ها پايه به محكم طور به زبانه و كام صورت به بايد چوب  نردبان هاي پله: 105  ماده

 .گردد خودداري بايد باشند، شده ممصل هاي پايه به پيچ و ميخ وسيله به فقط آن هاي پله كه چوب  نردبان

 

 .آيد بعمل يريپيشگ آنها روي بر پا يازش از تا باشند دار عاج بايد فلزي نردبان هاي پله: 101  ماده
 

 ضامناً . نماياد  جلوگيري ها پايه حد از بيش شدن باز از كه باشد قيدي يا ضامن به مجهز بايد طرفه دو نردبان: 186  ماده

 .باشد بيشمر ممر 3 از آن ارتفاع نبايد باز حايت در
 

 .نمايد تجاوز ممر ده از نبايد حمل قابل طرفه يك نردبان طول: 181  ماده
 

 .باشند عاري يازنده و روغن  مواد از بايد نردبان هاي پايه و ها لهپ: 182  ماده

 

 باراي  و آياد  بعمال  خاودداري  بايد گردد،  م  آن نواقص شدن پوشيده باع  كه چوب  نردبان كردن رنگ از: 183  ماده

 .شود اسمفاده شفاف موادمحافظ از بايد پوسيدگ ، از آن محافظت

 

 محافظات  زدگا   زناگ  و خوردگ  مقابل در ديگر مناسب مواد يا زنگ ضد وسيله به دباي فلزي هاي نردبان: 184  ماده

 .باشند شده ساخمه آيومينيوم قبيل از نزن زنگ فلزات از آنكه مگر شوند،

 

 .گيرد قرار اسمفاده مورد نبايد شود، ساخمه افق  هاي چوب اتصال وسيله به تك پايه يك روي كه نردبان :  188  ماده
 

 .شوند برده بكار بلند نردبان جاي به و ممصل بهم نبايد كوتاه نردبان دو:  180  ماده



[] 

 

 خودداري بايد نردبان هاي پايه زير در آن نظاير و بشكه يا جعبه دادن قرار وسيله به نردبان ارتفاع افزودن از: 188  ماده

 .آيد بعمل
 

 .شود برده بكار طرفه يك نردبان جاي به هم، يرو بر آن ضل  دو كردن جم  با نبايد طرفه دو نردبان:  185  ماده
 

 از و انجاام  آساان   به آنها حركت تا شوند روغنكاري مناسب فواصل در بايد طرفه دو نردبان باالي هاي يويه: 181  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري آنها شدن شكسمه
 

 نقاص،  داراي آن هااي  پاياه  اينكه يا و است لهپ يك فاقد يا و است معيوب و رفمه در آن هاي پله كه نردبان  از:  156 ماده

 معادوم  را آن فوراً بايد نيست، تعمير قابل نردبان چنانچه نمود اسمفاده نبايسم  وجه هيچ به. است شكسمگ  و ترك

 .نگيرد قرار كس  اسمفاده مورد تا نمود

 

 فاصال  حد كه نردبان از قطعه هر و گردد بين  پيش پاگرد يك بايد ارتفاع ممر 1 هر براي ثابت هاي نردبان در: 151  ماده

 .نباشد قبل  قطعه اممداد در كه گيرد قرار نحوي به بايد است پاگرد دو

 

 شده قفل و بسمه محكم طور به قبمً در آنكه مگر شود، داده قرار شود  م  باز كه دري جلوي در نبايد نردبان:  152  ماده

 .باشد

 

 و رفامن  بااال  باراي  باياد  طبقه، دو از بيش هاي ساخممان در همچنين و است زياد آمد و رفت كه جاي  در:  153  ماده

 .شود اسمفاده جداگانه هاي نردبان از آمدن پايين

 

 .نمايد اسمفاده نفر يك از بيش زمان هر در نبايد نردبان يك از: 154  ماده
 

 نردباان  طول چهارم يك حدود در تقريباً ديوار پاي تا نردبان پايه بين فاصله بايد نردبان، اسمقرار هنگام در:  158  ماده

 .شود اخميار
 

 باراي  باياد  باشاد،  نداشامه  وجود ايمن و مناسب شيب با نردبان اسمقرار و دادن تكيه امكان كه مواردي در: 150  ماده

 .شود مهار يا و بسمه محكم طور به آن پايه يا گاه تكيه نردبان، حركت از جلوگيري

 

 الساميك   كفشاك  ياا  گاوه  وسايله  به بايد شود، داده قرار دارد، يازش احممال كه درمحل  نردبان چنانچه: 158ماده

 در نردباان  گااه  تكياه  همچنين. آيد بعمل جلوگيري زمين برروي ها پايه ازيازش مشابه، موان  و سايروسايل يا شياردار

 .باشد الزم اسمحكام داراي بايد نيز باال قسمت
 

 كاف  از ممر يك حدود آن فوقان  انمهاي آن، صحيح اسمقرار از پس كه شود انمخاب طوري بايد ننردبا طول: 155  ماده

 فقاط  تواند  م  اضاف  قسمت ضمناً. باشد پله فاقد اضاف  قسمت اين و بوده باالتر شود،  م  پياده آن در كارگر كه محل 

 .باشد ضل  يك داراي

 

 باياد  ديوار نبش همچنين و غيره و تيرچوب  يا فلزي يويه قبيل از اي، وانهاسم سمون به نردبان دادن تكيه از: 151  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري

 



[] 

 

 .نمود وادار نردبان وسيله به حجيم يا سنگين بارهاي آوردن پايين و بردن باال به نبايد را كارگران: 116  ماده

 

 .باشد نم  مجاز نردبان وسيله به قيردا  يا آسفايت بردن باال: 111  ماده

 

  تخريب  - پنجم  فصل

  تخريب  مقدماتي  عمليات -  اول  بخش

  تخريب  دست در  ساخممان  هاي قسمت  كليه از  دقيق  بازديد بايد شود،  شروع  تخريب  عمليات  اينكه از  قبل: 112  ماده

 و  حايل و سپر ، شم   نصب  قبيل از  احمياط   اقدامات ، ريزش  قابل و  خطرناك  هاي قسمت وجود  صورت در و  آمده  بعمل

 .آيد  بعمل  ها قسمت  آن مهار  جهت  موقم   هاي سمون
 

 طاور   به  مربوطه  هاي سازمان  نظارت و  اطمع با  مشابه  خدمات ساير و  آب گاز، ، برق  جريان كار،  شروع از  قبل: 113  ماده

  رعايات  و  ذيربط  هاي سازمان  نظارت و  موافقت با بايد نيز  عمل  اين ا،آنه  موقت  برقراري  به نياز  صورت در و  قط   مطمون

 .گردد  انجام  مربوطه  ايمن   مقررات و  احمياطات  كليه

 

  نصاب   دهناده  هشدار و خطر  عممات و محصور كاممً بايد  تخريب  دست در  ساخممان  اطراف در خطر  منطقه: 114  ماده

 .آيد  بعمل  جلوگيري  شده محصور  منطقه  به  رمسوولغي افراد ورود از و گردد

 

  قبيال  از ديگار   مشخصاه   عميام  ياا  و قرمز  هاي چرا   نصب با بايد  شده محصور  منطقه مرز ، شب  هنگام در: 118  ماده

 .گردد  مشخص  غيره و  شبرنگ  تابلوهاي

 

 افراد و  كارگران مرور و عبور  براي  كه  راه  جز  به  تخريب  دست در  ساخممان  خروج  و  ورودي  هاي راه  كليه: 110  ماده

 .گردد مسدود بايد ، شده  گرفمه درنظر  مسوول

 

  محال  در و  شاده   درآورده ، تخرياب   عمليات  شروع از  قبل بايد ها پنجره و درها در موجود  هاي شيشه  كليه: 118  ماده 

 .گردد انبار  مناسب 

 

  تخريب  ليك  اصول -  دوم  بخش

 در مگار  گاردد،   خمم  طبقه يا  قسمت  ترين پايين  به و  شروع  طبقه يا  قسمت  باالترين از بايد  تخريب  عمليات: 115  ماده

 و  احمياطاات   كليه  رعايت با دور  راه از و  فونداسيون در  منفجره مواد از  اسمفاده و يكجا طور  به  تخريب  كه  خاص  موارد

  ضاربه   طرياق  از يا و  كردن  وا گون و  كابل با  كشيدن  طريق از يا و  انجام  الزم  مجوزهاي  كسب و  مربوطه  من اي  مقررات

 .شود  انجام  نوسان  حال در  هاي وزنه با  زدن
 

  محكام   لازي ف  هااي  كابل از بايد شود، م   انجام  كردن  وا گون و  كشش  طريق از  تخريب  عمل  كه  مواردي در: 111  ماده

 .شوند  مسمقر خطر  منطقه از دور كاممً و  مطمون و  مناسب  فاصله در  مسوول افراد و  كارگران  كليه و  شده  اسمفاده
 

  وزناه،   اصاابت   محال  اطاراف  در بايد شود م   اسمفاده  تخريب  براي  نوسان  حال در  هاي وزنه از  كه  مواردي در: 266  ماده

 .شود  گرفمه درنظر  ساخممان  ارتفاع برابر8/1عرض  به  عمل  ميدان
 



[] 

 

  دسات  در  سااخممان  جاز   باه   كه گردند  كنمرل  ترتيب   به بايد  فوق  ماده در مذكور  نوسان  حال در  هاي وزنه: 261  ماده

 .ننمايند  اصابت ديگر  جاي  به  تخريب
 

 باياد  گردد  ساخممان ديگر  هاي قسمت  ناگهان   ريزش و  ريبتخ  باع   كه  ساخممان از  هاي  قسمت  تخريب از: 262  ماده

 .آيد  عمل  به  جلوگيري

 

  ارتعاشات يا باد فشار برابر در  كه  ناپايداري  شرايط در نبايد  تخريب  دردست  هاي قسمت ، روزانه كار  پايان در: 263  ماده

 .گردند رها باشند، پذير آسيب

 

  انباشامه  از و گاردد   منمقل  مناسب   محل  به  موق   به بايد  طبقه يا  قسمت هر  تخريب از  صلحا مواد و  مصايح: 264  ماده

 .آيد  عمل  به  جلوگيري اندازد، خطر  به را تر پايين  طبقات  اسمحكام يا و  شده كار  انجام از  مان   كه  ترتيب   به  آن  شدن

 

  كشايده  يا و  كوبيده فرو  چوب  داخل  به  بمفاصله بايد  تخريب از  حاصل  ايه تخمه و تيرها در موجود  هاي ميخ: 268  ماده

 .شوند

 

  مناساب   زماان    فواصال  در باياد  ، تخرياب  از  ناشا   غبار و گرد  پخش از  جلوگيري  جهت ، يزوم  صورت در: 260  ماده

 .گردد  مرطوب  فشان  آب  وسيله  به  تخريب  دردست  هاي قسمت

 

 و  حمال   باراي   كاه   هاي  دهانه اسمثناء  به ها قسمت ساير و  طبقات  كف در موجود  هاي دهانه و ها پرتگاه  كليه :268  ماده

  هااي  حفااظ  ياا   نارده   وسيله  به بايد گيرند، م  قرار  اسمفاده مورد كار  يوازم يا و  تخريب از  حاصل  مصايح و مواد  انمقال

 .شوند  پوشانده يا محصور  مناسب
 

 هاا  گاذرگاه   ايان . شود  گرفمه درنظر  كارگران مرور و عبور  براي  مطمون   هاي گذرگاه بايد  تخريب  محوطه در: 265  ماده

 .باشد  مان   هرگونه فاقد و  روشن بايد
 

  هااي  راه  كلياه  يدبا رود م  بكار  كارگران  اسمفاده  براي  كه  درهاي  و ها نردبان و راهروها ها، پلكان اسمثناء به: 261  ماده

 .مسدودگردد  تخريب  مدت  تمام در  ساخممان ديگر  ارتباط 
 

 ممار  سه حداقل با سرپوشيده راهروهاي بايد تخريب، مورد ساخممان به كارگران خروج و ورود هاي محل در: 216  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري آنان روي بر مصايح سقوط از تا شود ساخمه ورودي درب عرض از بيش ممر نيم عرض و طول

 

  چوب   هاي كانال  داخل از  پرتاب  آنكه مگر شود،  پرتاب  خارج  به آزاد  سقوط  وسيله  به نبايد  ساخممان   مصايح: 211  ماده

 .گيرد  انجام  فلزي يا

 

  شايب   درجاه  48 از  بايش   چنانچاه  رود م  كار  به  خارج  به  مصايح  هدايت  براي  كه  فلزي يا  چوب   هاي كانال: 212  ماده

  گردياده   تعبيه  مصايح  خروج و ورود  براي  كه  هاي  دهانه  اسمثناي  به باشد، مسدود كاممً  طرف چهار از  بايد باشد  داشمه

 . است
 



[] 

 

 نفار   يك  سيلهو  به كار  هنگام در و  بوده  محكم   دريچه  به مجهز بايد  فلزي يا  چوب   هاي كانال  خارج   دهانه: 213  ماده

 و تادابير  باياد  نياز  مزباور   هااي  كانال  ابمداي در  همچنين. باشد مسدود  آن  درب  مواق  ساير در و شود  مراقبت كارگر

 .شود  برده كار  به  ورودي  دهانه  داخل  به  كارگران  اتفاق   سقوط از  جلوگيري  براي  الزم  احمياطات

 

  كاه  باشند  داشمه قرار  جاي  در بايد  كارگران  موقت  هاي ساخممان و  ساخممان   وسايل و ابزار  نگهداري  محل: 214  ماده

 .نباشند  تخريب از  حاصل مواد و  مصايح  سقوط يا و  ريزش خطر  معرض در
 

 ديوارها  برچيدن و  تخريب -  سوم  بخش

 آزاد  جاانب    مهارهااي   بدون نبايد ، است  آن  ضخامت ابربر 22 از  بيش  آن  ارتفاع  كه ديوار از  قسمم  يا ديوار: 218  ماده

 .بماند
 

  داربست از بايد  دسم   طريق  به  كاف   اسمحكام فاقد و  مرتف  و  نازك  ديوارهاي  برچيدن و  كردن  خراب  براي: 210  ماده

 .شود  اسمفاده
 

  منطقاه  از افراد و  كارگران  كليه بايد گردد، م   تخريب شارف و نيرو  آوردن وارد  طريق از ديوار  كه  مواردي در: 218  ماده

 .شوند  نگهداشمه دور  ريزش
 

 از ممر  سه  فاصله تا  كه  هاي  دهانه و  ها سوراخ بايد  خارج  يا  داخل   ديوارهاي از  يك هر  كردن  خراب از  قبل: 215  ماده

  پاايين   طبقات در  آنكه مگر شوند،  پوشانده  كاف  ابعاد  به  مقاوم  صايحم  وسيله  به دارند، قرار  طبقه  كف در  تخريب  محل

 .باشد  شده مسدود قبمً  طبقات  اين  به ورود  هاي راه يا و نكند كار  كارگري مطلقاً

 

 مگار  گردناد   تخريب نبايد اند، شده  ساخمه مجاور  هاي ساخممان يا  زمين  خاك  نگهداري  براي  كه  ديوارهاي : 211  ماده

 .باشد  شده  محافظت سپر و  شم   وسيله  به  مربوط  ساخممان يا و  شده  برداشمه  خاك  آن قبمً  كه آن

 

 ها طاق  برچيدن و  تخريب -  چهارم  بخش

  بين  مصايح و آجرها بايد  آن  تخريب  هنگام چه و شود م  ايجاد  درآن  سوراخ كه  هنگام  چه  ضرب   هاي طاق در: 226ماده

 .شود  برداشمه  كامل طور  به  طاق  هاي گاه  تكيه تا  تيرآهن دو

 

  ايوارهااي    عرضا   طور به ها تيرچه يا  تيرآهن  روي بايد ، طاق از  قسمم   برداشمن از  پس  طاق  تخريب  هنگام: 221 ماده

 آنهاا   روي در بموانناد   كاارگران  تا شود  ردهگذا  كاف  تعداد  به سانميممر 28  عرض  به و سانميممر 8  ضخامت  به  حداقل

 .دهند  ادامه خود كار  به و  شده مسمقر

 

 و  رفات   آن در نموانناد   كارگران از  هيچيك  كه شود مسدود  طوري  به  آن زير  طبقه بايد ، طاق  تخريب  هنگام: 222  ماده

 .كنند آمد

 

 

 

 

 



[] 

 

  ختمانسا  فلزي  اسكلت  برچيدن و  تخريب -  پنجم  بخش

  حفااظم    ناماه   آيين  مقررات ، فوالدي  قطعات و ها تيرآهن  آوردن  پايين  براي  جرثقيل از  اسمفاده  صورت در: 223  ماده

 .گردد  رعايت بايد ها كارگاه در اشياء و مواد  كردن جابجا و  نقل و  حمل  وسايل

 

  وسايله   به قبمً بايد باشد  ضروري  تيرآهن  روي  ساخممان   لجرثقي  نصب اگر  طاق  برداشمن و  تخريب از  پس: 224  ماده

 طارز   باه  و  شاده   پوشانده باشد،  الزم مواد و  وسايل  حمل  براي  كه  قسمم  جز  به  جرثقيل  نصب  محل  اطراف  تمام ايوار

 .يابد اسمقرار  مطمون و  محكم
 

 بايد بار ينگر از  جلوگيري و  تعادل  حفظ  براي ، جرثقيل  وسيله  به  شده  بريده  هاي تيرآهن  آوردن  پايين  هنگام: 228  ماده

 .شود  اسمفاده نيز  كننده  هدايت  طناب از
 

 باياد  حمال  حاال  در هااي  تيرآهن روي آنان اسمقرار يا باالبر هاي دسمگاه كابل به كارگران شدن آويزان از: 220  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري
 

  كاه  شاود   اسمفاده  هاي  محفظه از بايد  اسميلن و  اكسيژن  هاي كپسول  حمل  براي  جرثقيل از  اسمفاده  هنگام: 228  ماده

 .باشند  شده مسمقر  آن در  مطمون طور  به ها كپسول  اين
 

  بعمال   بارش  از دبع  تيرآهن آزاد  نوسانات از  جلوگيري منظور  به  الزم  هاي احمياط بايد  تيرآهن  بريدن از  قبل: 225  ماده

 .نيايد وارد وسايل يا و  اشخاص  به  اي صدمه تا آيد
 

  ممناوع  مطلقااً  بااال  از آنهاا   انداخمن و شود  انجام  آهسمه طور  به بايد  شده  بريده  هاي تيرآهن  آوردن  پايين: 221  ماده

 . است
 

 و هاا  تيارآهن   برداشمن از  قبل گيرد،بايد م  انجام  لجرثقي از  اسمفاده بدون  فلزي  ساخممان  تخريب كه  هنگام : 236ماده

 .شود  پوشانيده ايوار با  آن زير  بمفاصله  طبقه  كف ، طبقه هر  هاي سمون

 

  مشابه  هاي سازه و ها برج بلند،  هاي دودكش  تخريب -  ششم  بخش

 قابمً   كه آن مگر شوند،  تخريب  وا گون  يا انفجار  طريق از نبايد ، مشابه  هاي سازه و ها برج بلند،  هاي دودكش: 231  ماده

 .باشد  شده  گرفمه درنظر  آن  اطراف در  كاف   وسعت با  مطمون  و  شده  حفاظت  محدوده

 

  داربسات  از باياد  گاردد،   تخرياب   دسام    طريق  به 231 ماده در مذكور هاي سازه باشد قرار  كه  صورت  در: 232  ماده

 .شود  اسمفاده

 

  باه  شاود،   آورده  پايين  تدريج  به بايد نيز  داربست  سكوي  پايين  به ازباال مذكور  هاي سازه  تخريب  تناسب  به: 233  ادهم

 86 از كممار   ارتفااع  اخاممف   اين و  بوده  سازه  باالي   نقطه از تر پايين  مربوطه  كارگران اسمقرار  محل  همواره  كه  ترتيب 

 .نباشد سانميممر 186 از بيشمر و سانميممر
 

 .آيد  عمل به  بايدجلوگيري مذكور هاي سازه  درباالي  كارگران اسمقرار و  ايسمادن از: 234ماده



[] 

 

  تجما   از  جلوگيري  براي و  شده  ريخمه  پايين  به  داخل از بايد  بح  مورد  هاي سازه  تخريب از  حاصله  مصايح: 238  ماده

 .شود ايجاد  آن  تخليه  جهت  سازه  قسمت  ترين پايين در  اي دريچه قبمً بايد  مصايح
 

 .شود  انجام  تخريب كار  توقف از  پس بايد  فقط ، فوق ماده در مذكور  مصايح  تخليه: 230 ماده
 

 .باشد  داربست از  مسمقل بايد  آن  گاه  تكيه باالبر، از  اسمفاده  صورت در: 238  ماده

 

  حفاري و  يگودبردار -  ششم  فصل

  حفاري و  گودبرداري  مقدماتي  عمليات -  اول  بخش

 .شود  انجام بايد زير  اقدامات شود، شروع  حفاري و  گودبرداري عمليات  ازاينكه  قبل: 235ماده

 .گيرد قرار  بررس  مورد دقيقاً  اسمحكام  يحاظ از نظر مورد  زمين -  ايف 

  كاه   غياره  و  تلفان  ، بارق   هاي كابل گاز، ، آب  كش   يويه ، فاضمب  هاي كانال  قبيل زا  زيرزمين   تاسيسات  موقعيت -  ب 

 باياد  شاوند،   خساارت  دچار خود يا و گردند  حادثه و خطر بروز  موجب  گودبرداري  عمليات  انجام  حين در  است  ممكن

 .گردد  اقدام آنها  جريان  قط  يا و  موقت يا  ئمدا مسير تايير  به  نسبت  يزوم  صورت در و  گرفمه قرار  شناساي  مورد

 از  مقمضا    طارق   باه  بايد نباشد پذير امكان  ب بند در  مندرج  تاسيسات  جريان  قط  يا مسير تايير  كه  صورت  در -  ج

 .شود  اقدام ها آن  حفاظت  به  نسبت ، غيره و  كردن محصور يا و  معلق طور  به  نگهداشمن  قبيل

 .گردند  خارج نظر مورد  زمين از  غيره و  سنگ  تخمه ، درخت  قبيل از  موانع  - د 

 در مجااور   هااي  سااخممان  و ديوارهاا   پايداري  براي  خطري  احممال  حفاري و  گودبرداري  عمليات  كه  صورت  در – ها

 در و گاودبرداري  ايمان  و مناساب  هفاصال  رعايات  و  مناسب  مهارهاي و سپر ، شم   نصب  طريق از بايد باشد،  برداشمه

  .گردد تامين آنها پايداري و ايمن  عمليات، شروع از قبل نگهبان هاي سازه اجراي با يزوم صورت

 

  حفاري و  گودبرداري  كلي  اصول -  دوم  بخش

  احميااط    اقادامات  دباي باشند،  ديگري كار  به  مشاول  كارگران   حفاري و  گودبرداري  محل  مجاورت در اگر: 231  ماده

 .آيد  عمل  به  آنان  ايمن   براي
 

 باشاد،   داشمه وجود  ريزش خطر  احممال و  بوده سانميممر 126 از  بيش  آن  عمق  كه  گودبرداري هر  هاي ديواره: 246  ماده

  مناساب   شايب   داراي هاا  دياواره   آنكه مگر گردد،  حفاظت  مناسب و  محكم  مهارهاي و سپر ، شم   نصب  وسيله  به بايد

 .باشند(  خاكريزي  شيب پايدار  زاويه از كممر)

 

  تاسيساات   و مراكاز  يا و ها بزرگراه ، آهن  راه  خطوط  مجاورت در  حفاري و  گودبرداري  عمليات  كه  مواردي در: 241  ماده

  جلوگيري  براي  مناسب  مهارهاي و سپر ، شم   نصب  قبيل از  احمياط  تدابير بايد شود  انجام نمايد، م   ارتعاش توييد  كه

 .گردد اتخاذ  ريزش خطر از
 

  ايان   همچناين . شود  ريخمه گود  يبه از ممر  نيم از كممر  فاصله  به نبايد  حفاري و  گودبرداري از  حاصل  مصايح: 242  ماده

 .گردد مرور و عبور  مان   هك شود  انباشمه  نحوي  به  عموم  معابر و روها  پياده در نبايد  مصايح

 

 
 



[] 

 

  نقاط  در و  گرفمه قرار بازديد و  بررس  مورد دقيقاً بايد  ذيل موارد در  حفاري و  گودبرداري  محل  هاي ديواره: 243  ماده

 .گردد  اقدام آنها تقويت به نسبت يا و  نصب  ايمن   وسايل ، است  آمده بوجود  ريزش خطر  كه

 .كار در بيشمر يا  ساعمه 24  وقفه  يك از بعد -  ايف 

 . انفجاري  عمليات  هرگونه از بعد -  ب 

 . ناگهان   هاي ريزش از بعد -  ج 

 .مهارها  به  اساس   صدمات از بعد - د 

 .شديد  هاي يخبندان از بعد – ها

 .شديد  هاي باران از بعد – و 
 

  باراي   حفااظم    موانا   بايد دارد، وجود  حفاري و  گودبرداري  محل  به اشياء  سقوط  احممال  كه  هاي  محل در: 244  ماده

  باه  عابر افراد و  كارگران  سقوط از  پيشگيري  براي  همچنين. گردد  بين  پيش  كارگران  به  آسيب  شدن وارد از  جلوگيري

  هاا،  نارده   نصب ، گودبرداري  محوطه  كردن محصور  قبيل از  احمياط   اقدامات بايد نيز  حفاري و  گودبرداري  محل  داخل

 .شود  انجام غيره و  دهنده هشدار  عميم مسير، كنمرل وسايل ، موان 

 

 و شاود   تاامين   كاف   روشناي  بايد  حفاري و  گودبرداري  محوطه  اطراف  روهاي پياده و معابر  كليه در ها شب: 248  ماده

 محصاور   منطقاه   اطاراف  در  غيره و  شبرنگ  تابلوهاي ، احمياط  هاي چرا   قبيل از  شبانه  دهنده هشدار  عميم  همچنين

 .گردند خطر مموجه موق  به و كاف  فاصله از نقليه وسايل رانندگان و عابران كليه كه طوري به گردد،  نصب  شده
 

 ياا  و  غياره  و  كااميون  ، مكاانيك    بيال  ، جرثقيال   قبيل از  مكانيك   وسايل و  آالت  ماشين  قراردادن از  قبل: 240  ماده

 و ساپر  ، شام   باياد  گاود،   هااي  يبه  نزديك  در  ساخممان   مصايح و  حفاري و  گودبرداري از  حاصل  هاي خاك  انباشمن

 .گردد  نصب گود  ديواره در  اضاف   بارهاي  مقابل در  مقاومت  افزايش  جهت  الزم  مهارهاي

 

 باياد  شاود،   اسامفاده   حفااري  و  گودبرداري از  حاصل مواد و  خاك  حمل  براي باالبر  سايلو از  كه  صورت  در: 248  ماده

  مطماون  و  ايمان  هاي محفظه با بايد نيز مذكور مواد و  خاك و  گرديده  نصب  مطمون و  محكم طور  به  وسايل  اين  هاي پايه

 .شود  آورده باال
 

  مهارهاي  وسيله  به بايد گيرد قرار  اسمفاده مورد  گودبرداري  هاي ديواره از  ك ي  حفاظت  جهت  ديواري  هرگاه: 245  ماده

 .شود  تامين  آن  پايداري  الزم
 

  گازهااي  ، فنا   تادابير  اتخااذ  باا  بايد شود،  اسمفاده گود  درداخل  داخل   احمراق  ازموتورهاي  كه  درصورت : 241 ماده

 .گردد  تخليه  كارگران كار  منطقه زا موثر طور  به موتور كار از  حاصله
 

  جهات  باياد  شاود  نما    تاامين   طبيع  نور با  كاف   روشناي   كه  است  نحوي  به شيار يا گود  وضعيت  چنانچه: 286  ماده

 .شود  اسمفاده  مصنوع  نور  مناب  از  روشناي ، فقدان از  ناش   حوادث از  جلوگيري
 

 اتخااذ  با بايد باشد  داشمه وجود كانال  داخل در  خطرناك و  سم   گازهاي  تجم  و  نشت  الاحمم  كه  درصورت : 281  ماده

 آب تجم  صورت در همچنين. گردد  تهويه موثر طور  به  كارگران  تنفس   منطقه  هواي ، تهويه  وسايل  نصب و  فن  تدابير

 .شود اقدام آن تخليه به نسبت بايد كانال در



[] 

 

  اقادامات   ريازش  خطار  از  پيشاگيري   جهات  باياد  باشد،  ضروري روها  پياده زير در  حفاري  كه  رديدرموا: 282  ماده

  منطقاه  ، هشداردهنده  عميم و ها نرده ، موان   نصب با و  انجام  كاف   اسمقامت با  مناسب  مهارهاي  نصب  قبيل از  احمياط 

 .آيد  عمل  به  وگيريجل افراد مرور و عبور از و محصور  كل  طور  به خطر

 

 .گمارد كار به  تنهاي   به را  كارگران نبايد باشد، بيشمر ممر  يك از ها آن  عمق  كه  شيارهاي  و گودها در: 283  ماده

 

 .شوند  گمارده كار به ازيكديگر  كاف   فاصله به  بايدكارگران  كلنگ و  بيل با  درحفاري: 284 ماده
 

  ياك  ، طول ممر  س  هر حداكثر ازاء  به بايد باشد، ممر  يك از  بيش آنها  عمق  كه  طوالن  و  ميقع  شيارهاي در: 288  ماده

 .باشد  داشمه  ادامه شيار  يبه از باالتر ممر يك حدود تا بايد  نردبان  باالي   يبه. شود  گذارده كار  نردبان

 

  حفاري و  گودبرداري  محل  به  خروج و ورود  هاي راه -  سوم  بخش

  گرفماه  نظار  در  ايمن و  مناسب  خروج  و  ورودي  هاي راه بايد  گودبرداري  محل  به  كارگران آمد و  رفت  براي: 280  ماده

 هاا،  نردباان   باراي  پااگرد  يا سكو  يك ممر  شش هر  براي بايد باشد، ممر 0 از  بيش  آن  عمق  كه  گودهاي   محل در. شود

  وسيله  به بايد ها پلكان و دار  شيب  هاي راه  همچنين و پاگردها يا سكوها  اين. گردد  بين  پيش دار  شيب  هاي راه و ها پله

 .شوند  محافظت  مناسب  هاي نرده
 

  موانا   باياد   آن  طرفين در و باشد چهارممر از كممر نبايد  نقليه  وسايل  ويژه دار  شيب  هاي راه و معابر  عرض: 288  ماده

 كممار  ساانميممر   بيسات  از نبايد  آن قطر. شود  ساخمه  چوب از  حفاظ  اين  كه  صورت  در. گردد  نصب  ناسب م و  محكم

 .باشد

 

  سانگين   آالت ماشاين  و ها كاميون  خروج و ورود بر  نظارت  مسوول  نگهبان نفر  يك بايد  گودبرداري  محل در: 285  ماده

  آالت  ماشاين  و هاا  كااميون   خاروج  و ورود معبر در  هشداردهنده  عميم افراد، يرسا و  كارگران  آگاه   براي نيز و باشد

 .گردد  نصب مذكور
 

 باياد  شود م   ساخمه(  چوب   هاي تخمه از  اسمفاده  بدون)  سخت  هاي زمين در  كه  معابري و دار  شيب  هاي راه: 281  ماده

 .باشد  ناهمواري و  بلندي و  پسم   بدون
 

 همچناين  و باوده  كااف   تجربه داراي بايد شوند،  م  گرفمه بكار حفاري و گودبرداري عمليات در كه افرادي: 206  ماده

 .نمايند نظارت آنان كار بر ذيصمح افراد

 

 دستي وسايل با فاضالب و آب هاي چاه حفر – چهارم بخش

 فاردي  حفاظات  وسايل همچنين و نقص بدون و سايم كار ابزار و وسايل داراي بايد كن چاه پيمانكاران كليه: 201  ماده

 پماپ  ايمنا ،  كامه  وياژه  به انفرادي، حفاظت وسايل نامه آيين و دسم  هاي چاه حفر حفاظم  نامه آيين ضوابط طبق

 در و داده قارار  خاود  كارگران اخميار در را وسايل اين و باشند نجات طناب و ايمن  كمربند السميك ، چكمه هواده ،

 .نمايند نظارت آن صحيح كاربرد مورد

 

 امار  ايان  در كاف  تجربه داراي بايد شوند،   م  گرفمه بكار فاضمب و آب هاي چاه حفر عمليات در كه افرادي: 202  ماده

 .نمايند نظارت آنان كار بر مربوطه پيمانكاران و بوده



[] 

 

 چاه فاصله و گرفمه قرار توجه مورد قديم  فاضمب هاي چاه موقعيت بايد فاضمب چاه حفر محل انمخاب در: 203  ماده

 كاه  شاود  گرفمه درنظر اي اندازه به كار صاحب اصل  پيمانكار يا و كار صاحب و ناظر مهندس نظر با قديم چاه با جديد

 چااه  تخلياه  باه  نسابت  حفااري،  شاروع  از قبل يا و باشد نداشمه وجود چاه دو خودبخود شدن مرتبط و ريزش خطر

 .گردد اقدام ديگر مناسب مصايح يا شفمه و خاك با آن نكرد پر و قديم  فاضمب
 

 كمباود  همچناين  و خطرناك و سم  گازهاي وجود نظر از الزم بررس  بايد چاه، به مقن  ورود مرتبه هر در: 204  ماده

 .آيد بعمل اكسيژن

 

 باه  بايد خطرناك، و آور زيان گازهاي وجود و اكسيژن كمبود به مربوط عوارض و خطرات از پيشگيري براي: 208  ماده

 و كااف   فاوق  اقدام كه باشد نحوي به كار شرايط چنانچه و گردد اقدام چاه هواي تهويه به نسبت هواده  پمپ وسيله

 .گردد مجهز خرطوم  يويه و فشرده هواي با تنفس  ماسك به مقن  كارگر بايد نباشد، موثر

 

 در را نجاات  طناب آزاد انمهاي و بسمه خود به را ايمن  كمربند و نجات طناب بايد چاه به ورود از قبل مقن : 200  ماده

 .باشد نموده محكم ثابم  نقطه در چاه باالي
 

 پوشاانده  ايمان  نحاو  به مناسب و مقاوم محكم، صفحات وسيله به بايد چاه دهانه روزانه، كار خاتمه از پس: 208  ماده

 .شود گذاري عممت و شده
 

 طاوري  عمليات خاتمه در و شده چين  طوقه سيمان ممت و آجر با ممر 8/1 حداقل عمق به دباي چاه دهانه: 205  ماده

 هااي   زمين در همچنين باشد، داشمه جوي عوامل نيز و وارده بارهاي برابر در كاف  مقاومت كه شود پوشانده و مسدود

 .شود انجام دسم  خاك برداشمن از بعد بايد چين  طوقه عمل باشد، شده ريخمه دسم  خاك كه

 

 باوده  كاف  اسمحكام داراي بايد گلدان همچنين. گردند مرتبط چاه به گلدان طريق از بايد فاضمب هاي يويه: 201  ماده

 چااه  اساموانه  محاور  اممداد در و عمودي طور به را فاضمب بمواند كه باشد نحوي به چاه دهانه در آن اسمقرار نحوه و

 .نمايد جلوگيري اهچ ديواره به آب ريزش از و هدايت
 

 .باشد مطمون و مناسب بست و قفل به مجهز بايد درب اين باشد، درب داراي چاه دهانه چنانچه: 286  ماده

 

 .شود بين  پيش مناسب هواكش يويه بايد فاضمب يا آب از اعم چاه هرنوع براي: 281 ماده
 

 بارروي  ساخممان  عمليات خاتمه در همچنين. اشدب مشخص دقيقاً ساخممان نهاي  نقشه در بايد چاه محل: 282  ماده

 .گردد نصب مشخصه نيزبايدعميم چاه دهانه پوشش يا احداث محل

 

 حفار  حفااظم   مقاررات  و ناماه  آيين مفاد فوق، موارد بر عموه بايد دسم ، وسايل با چاه حفر عمليات در: 283  ماده

 .گردد رعايت نيز دسم  هاي چاه

 

 

 

 

 



[] 

 

 بتني و فلزي هاي اسكلت نمودن برپا و ساخت – هفتم فصل

 انجاام  الزم جوشاكاري  كاه  زماان   تاا  خرپاهاا،  و تيرها ها، سمون نصب و فلزي اسكلت نمودن برپا هنگام: 284  ماده

 .نمود جدا آنها از را جرثقيل نگهدارنده كابل نبايد اند، نشده بسمه ها مهره و پيچ نصف حداقل يا و نگرديده

 

 شاده  جوشاكاري  يا و مهره و پيچ صددرصد بايد زيرين تيرآهن ديگر، تيرآهن روي بر تيرآهن بنص از قبل:288  ماده

 .باشد

 

 هااي  كابال  باياد  بلكه شود، اسمفاده زنجير از نبايد فلزي، اسكلت اجزاء ساير و آهن تيرهاي بردن باال براي: 280  ماده

 ماواد  كاردن  جابجاا  و نقل و حمل وسايل نامه يينآ» در مندرج اطمينان ضرائب با مناسب و محكم هاي طناب يا فلزي

 ماواد  ياا  چاوب  باياد  فلازي،  كابل حد از بيش خمش از جلوگيري براي همچنين. شود برده بكار «ها كارگاه در واشياء

 .شود داده قرار كابل و تيرآهن بين در ديگري مناسب

 

 انجاام  باه  اطميناان  نظار  از شدن مهره و پيچ اي و جوشكاري و نصب از پس بمفاصله بايد ها سمون و تيرها:288  ماده

 .گيرند قرار بازديد مورد كار، كامل و صحيح

 

 شاديد  نوسان از جلوگيري براي بايد جرثقيل، وسيله به فلزي اسكلت اجزاء ساير و تيرآهن بردن باال هنگام:285  ماده

 .نمود كنمرل را آنها حركت دسم ، طور به و طناب رشمه چند وسيله به حادثه، ايجاد و آنها

 

 هااي  داربست و مهار طناب قمب براي كاف  اتصال نقاط بايد فلزي، اسكلت اجزاء از مناسب  هاي قسمت در: 281  ماده

 .شود بين  پيش معلق

 

 احمماال  روشاناي ،  بودن ناكاف  علت به كه مواردي در يا و سخت بادهاي وزش يا شديد بارندگ  مواق  در: 256  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري فلزي اسكلت برپاي  عمليات ادامه از بايد يابد،  م  افزايش حادثه خطر

 

 .باشند يازنده مواد ساير و يخ برف، به آغشمه نبايد نصب هنگام در فلزي اسكلت اجزاء ساير و ها تيرآهن: 251  ماده
 

 .آيد بعمل جلوگيري طرخ منطقه داخل به افراد ورود از بايد فلزي اسكلت نمودن برپا هنگام: 252  ماده
 

 مجااز  شاوند،   ما   نگهاداري  كابل با كه آويزان هاي داربست وسيله به فلزي اسكلت ايكمريك  جوشكاري: 253  ماده

 .باشد نم 
 

 .باشند زدگ  بدون و مطمون عايق پوشش داراي بايد ايكمريك  جوشكاري هاي دسمگاه هاي كابل: 254  ماده

 

 شام   گذاري، پايه براي كه غيره و ها شم  تيرها، ها، جك قبيل از وسايل  چنين هم و منب قايب اجزاء كليه: 258  ماده

 ايمنا   باضاريب  و باوده  كااف   مقامات  و واجداسامحكام  بايد گيرند،  م  قرار اسمفاده مورد ها قايب كردن مهار و بندي

 .شوند ساخمه و طراح 8/2حداقل بارگذاري
 

 غياره  و هاا  مهاار  قاياب،  اجزاء كليه پايداري و اسمحكام به نسبت و بازديد ريزي نبم از قبل بايد بمن قايب: 250  ماده

 .آيد بعمل پيشگيري قايب ريخمن فرو از ريزي بمن موق  در تا شود حاصل اطمينان
 



[] 

 

 منظاور  باه  الزم هااي  احميااط  و گردد حاصل اطمينان بمن كامل گرفمن از بايد بمن قايب برداشمن موق  در: 258  ماده

 .آيد بعمل قايب يا بمن سقوط احمماي  خطر از كارگران تحفاظ
 

 در بايد ريزي، بمن محل به فرغون يا دسم  چرخ سقوط از جلوگيري براي شود،  م  ريخمه بمن كه قسمم  در:255  ماده

 .گردد تعبيه موانع  آن كناره

 

 در غياره  و بمنا   كارهااي  انجاام  رآهن،تي نصب شود،  م  انجام زيرين طبقات در بناي  كارهاي كه هنگام :251  ماده

 .باشند شده زده كامل طور به مربوطه هاي سقف كه بود خواهد مجاز صورت  در باالتر طبقات

 

 آن اتفااق   افماادن  بكاار  از دسامگاه،  كاردن  تميز هنگام در تا باشد ضامن به مجهز بايد ساز بمن دسمگاه: 216  ماده

 .آيد بعمل پيشگيري

 

 آرماتوربنادي،  ، بنادي  قايب قبيل از بمن  هاي سازه اجراي همچنين و فلزي هاي اسكلت نمودن برپا عمليات:211  ماده

 .شود انجام ذيصمح اشخاص توسط بايد ها قايب در بمن ريخمن و ساخت

 

  مصالح  كردن انبار -  هشتم فصل

 مجااور  ياا   عماوم   مارور  و عباور   درمحال   سااخممان   هاي نخايه و مصايح موقت انباركردن كه  درمواردي: 212 ماده 

 .گيرد صورت 11 ماده مفاد دقيق رعايت با كار اين باشد، ناپذير اجمناب آن

 

 بعمل جلوگيري بايد پرتگاه نوع هر يا چاه دهانه گودبرداري، يبه نزديك  در ساخممان  مصايح كردن انبار از: 213  ماده

 .آيد

 

 .گردد محصور مناسب موان  با بايد  آن  اطراف و شود  انباشمه  ارتفاع ممر ود از  بيش با نبايد  سفال و آجر: 214  ماده
 

 در چنين هم. آيد بعمل جلوگيري بايد ها تياه كنار در غيره، و خاك ماسه، شن، قبيل از مصايح  انباشمن از: 218  ماده

 .نشود وارد ديوار به حد از يشب فشار كه شود عمل ترتيب  به بايد ديوارها، كنار در مذكور مصايح انباشمن صورت

 

 روي بار  آنهاا   ريزش  موجبات ، برداشمن اثر در تا گيرد قرار بازديد مورد مرتباً بايد  سنگ و  ماسه و  شن انبار: 210  ماده

 .نگردد  فراهم  حادثه ايجاد و كارگران

 

 وساايل  باه  اطراف از مگرآنكه شوند، يدهچ هم روي رديف  ده از  بيش نبايد  غيره و گچ و  سيمان  هاي كيسه: 218  ماده

 عقاب  طرف هر از كيسه يك شوند،  م  چيده هم روي كه رديف پنج هر در بايد نيز صورت اين در و گردند مهار مطمون

 .گردد نشين 
 

 شاروع  بعادي  ردياف  از ساپس  و شود برداشمه كامل طور به بايد افق  رديف هر ها، كيسه برداشمن هنگام: 215  ماده

 .گردد

 

 .گردد شروع قسمت باالترين از بايد شده انبار مصايح برداشمن: 211  ماده



[] 

 

 ارتفاع چنانچه و نگيرند قرار زمين روي كاممً كه طوري به شوند، داده قرار عرض  هاي چوب روي بايد ايوارها: 366  ماده

 .شود داده قرار ها رديف بين عرض  يايوارها بايد ممر يك هر ارتفاع در نمايد، تجاوز ممر يك از شده انبار ايوارهاي
 

 .نباشد آنها غلطيدن امكان كه شوند انباشمه هم روي طوري كم ارتفاع با بايد آهن تيرهاي: 361  ماده
 

 .ننمايد تجاوز ممر يك از آن ارتفاع و شده انباشمه هم روي افق  طور به بايد فلزي هاي ورق: 362  ماده

 

 ايجااد  و آنهاا  غلطيادن  از تا گردد مهار مناسب موان  با آنها طرفين بايد فلزي، هاي ويهي نمودن انبار هنگام: 363  ماده

 .آيد بعمل پيشگيري حادثه

 

  متفرقه  مقررات -  نهم  فصل

 ساطح  كاه  هنگام  يا و شديد بارندگ  و طوفان باد، هنگام در ها ساخممان بام روي بر كارگران كردن كار از: 364  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري بايد  باشد، خي از پوشيده بام

 

 .آيد  بعمل  جلوگيري بايد دار  شيب  هاي سقف  روي بر كار  تازه و  تجربه  ب   كارگران  گماردن بكار از: 368  ماده
 

 هااي  ورق ياا  و ناورگير  دار  ماوج   صفحات مانند  شكننده  صفحات از  پوشيده هاي سقف  برروي كار  هنگام در: 360  ماده

 تعاداد . شود  اسمفاده ممر  سانم  28  حداقل  عرض با  كراويينگ  صفحات يا ها نردبان از بايد ،( ايرانيت) سيمان – تآزبس

 روي بار  ايسامادن  باه  نياز آنها، از يك  كردن جابجا براي تا باشد عدد دو حداقل بايد  كراويينگ صفحات يا ها نردبان

 .نباشد شكننده هاي ورق
 

 كاار  ابزار يا و كارگر  سقوط و يازش از  جلوگيري  جهت  كاف  و  مناسب  موان  بايد دار  شيب هاي سقف  يبه در: 368  ماده

 .شود  بين  پيش
 

 و  ايمن  كمربند  به مجهز بايد كنند م  كار  درجه 26 از  بيش  شيب با دار  شيب  هاي سقف  روي بر  كه  كارگران : 365  ماده

 .گردد نصب كار محل زير در حفاظم  تورهاي امكان رتصو در و باشند  نجات  طناب

 

 باه  آن زير هاي گاه تكيه فاصله و بوده شكسمگ  و ترك نقص، هرگونه فاقد بايد 360 ماده در مذكور هاي ورق: 361  ماده

 .باشند داشمه را وارده بارهاي تحمل صفحات، كه باشد اي اندازه

 

 هار  عبور براي و باشند صاف سطح داراي بايد شوند،  م  ساخمه فرغون يا دسم  چرخ عبور براي كه معابري: 316  ماده

 .شود منظور عرض ممر يك حداقل فرغون

 

 كامل طور به هنوز آن ممت كه بناي  كارهاي به نردبان يا داربست دادن تكيه و فشار اعمال بار، دادن قرار از: 311  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري بايد باشد، نشده سقف و نگرفمه

 

 گاز اصل  خطوط فاضمب، مجاري هاي دهانه مجاورت در نبايد غيره، و مشمعل كبريت مشعل، باز، هاي شعله: 312  ماده

 .شود داده قرار مشابه مجاري و

 



[] 

 

 مناسب وسايل يا پمك رول وسيله به كه است مجاز صورت  در فقط ساخممان نماي روي سنگ  پمك نصب: 313  ماده

 .آيد بعمل پيشگيري آن سقوط و شدن جدا از و مهار ايمن و ممحك طور به ديگر
 

 و ممناوع  اكياداً  باياد  دخانياات  اسمعمال پمسميك ، مواد يا موكت با ها ساين و ها اطاق كف پوشش هنگام: 314  ماده

 .باشد بكار آماده و دردسمرس بايد شيمياي  پودر نوع قبيل از مناسب حريق اطفاء هاي كپسول همچنين

 

 از و بااز  كااممً  هاا  پنجره بايد پمسميك ، مواد يا موكت با ها ساين و ها اطاق كف پوشش كار به شروع از قبل: 318  هماد

 در هاوا  مكناده  باياد  باشاد،  نظر مورد نيز مصنوع  تهويه چنانچه ضمناً. شود حاصل اطمينان كار محل طبيع  تهويه

 عناوان  باه  االشامعال  ساري   مواد ديگر و بنزين از اسمفاده. دگرد روشن كار شروع از قبل و نصب پنجره بيرون سمت

 .باشد ممنوع و خطرناك چسب كننده رقيق

 

 قبيال  از نواقصا   بدون و سايم كاممً بايد گيرند،  م  قرار اسمفاده مورد ساخممان  عمليات در كه هاي  جك: 310  ماده

 باه  مناسب  محل در آن روي بر بايد جك ظرفيت رحداكث همچنين باشند غيره و پيچيدگ ، سائيدگ ، خوردگ ، ترك

 .باشد شده مشخص ديگري مناسب طرق به يا و شده حك فارس 
 

 .شود بارگذاري آن ظرفيت حداكثر ميزان از بيش نبايد جك:318  ماده

 

 ن سااخمما  كارگااه  افراد دسمرس از و گذاري عممت مشخص طور به بايد باشد، داشمه فن  نقص كه جك : 315  ماده

 .گردد خارج

 

 به تهويه و بوده باز محوطه از قسمم  آنكه مگر شود، نگهداري بسمه محوطه در نبايد دا  قير محموي ظرف: 311  ماده

 .گيرد انجام كامل طور

 

 ظارف  در قير فوقان  قسمت ابمدا كه گردد اتخاذ ترتيب  بايد ، جامد قير محموي هاي بشكه كردن گرم براي: 326  ماده

 .آيد بعمل جلوگيري كار ابمداي در قير ظرف زيرين هاي قسمت به شعله تابش و دادن حرارت از و شود ذوب

 

 كاه  اسات  مجااز  صاورت   در جزي  تعميرات و ساخممان  سبك عمليات در كوتاه هاي چهارپايه از اسمفاده: 321  ماده

 .باشد مطمون و كاف  اتكاء سطح و اسمحكام واجد

 

 كابل باطناب، دسم  صورت به غيره و فوالدي قطعات تيرآهن، جمله از حجيم و سنگين جساما كشيدن باال: 322  ماده

 .شود اسمفاده مناسب مكانيك  بايدازباالبرهاي و مجازنبوده غيره و
 

 آالت ماشاين  سااير  وسيله به يا موتوري نقليه وسايل بار حمل قسمت در ساخممان  كارگران انمقال و نقل: 323  ماده

 .باشد نم  مجاز ساخممان 
 

 باه  ارتبااط   هااي  راه مصايح، انبار اداري، ساخممان گاه، اسمراحت قبيل از كارگاه موقت مسمحدثات كليه: 324  ماده

 .باشند كاف  مقاومت و اسمحكام داراي بايد غيره، و كارگاه

 جلسه در ايران اسمم  جمهوري كار قانون 50 و 58 مواد اسمناد به ماده، 324 و فصل 1 بر مشممل نامه آيين اين

 وزير تصويب به 1/0/1351 تاريخ در و گرفت قرار تاييد و نهاي  بررس  مورد فن  حفاظت شورايعاي  18/2/51 مورخ
 .رسيد اجمماع  امور و كار




