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  : نكته  

 . تمام ضوابط مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان ايران الزامي استرعايت .۱
برداري  مشخصات الزم جهت اجراي هر يك از موارد مذكور از مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان قابل استخراج و بهره .۲

  .باشد مي
فظ جان نيروهاي انساني در بررسي شرايط موجود در كارگاه جهت انتخاب موثرترين شيوه اجراي شرايط ايمني مبني بر ح .۳

 .باشد ناظر ميمهندس  مقررات ملي به عهده شخص دوازدهم  مبحث ۲-۳-۱-۱۲كارگاه به استناد بند 
 به اداره كار و ناظر ساختمان جهت مجري ساختمانهاي گروه ً ج و د ً  موظف به معرفي فردي به عنوان مسئول ايمني كارگاه  .۴

 .باشد گاه ميبررسي و اعمال شرايط ايمني در كار
سازمانهاي كار و (در صورت عدم رعايت موارد مذكور توسط كارفرما، ناظر موظف به اعالم تخلف مالك به مراجع ذيربط  .۵

جهت صدور دستور توقف عمليات ) نشاني و خدمات ايمني و شهرداري منطقه امور اجتماعي، نظام مهندسي ساختمان، آتش
  .باشد اجرايي ، مي

  
  

  :و تخريب ري عمليات خاكبردا .۱
 .تهيه، تأئيد و ابالغ طرح سازه نگهبان قبل از شروع عمليات خاكبرداري به مجري 
 .اجراي همزمان سازه نگهبان با عمليات خاكبرداري 
  .كنترل و حصول اطمينان از عدم ايجاد تركهاي بزرگ و اساسي در ساختمانهاي مجاور محل گودبرداري 

  
 :ايمني تجهيزات الكتريكي  .۲ 

 .در محوطه كارگاه و حفظ حريم آنها) فشار ضعيف و فشار قوي(شناسائي خطوط انتقال برق  
 .تأمين روشنائي كافي در قسمتهاي مختلف كارگاه ساختماني كه نياز به روشنائي جهت تردد و انجام فعاليت دارند 
  .كشي و تابلوهاي برق موقت در كارگاه اطمينان از ايمن بودن سيم 

م الزم از مراجع ذيربط جهت تعيين نحوه ايمن سازي قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي بـرق         استعال 
  .فشار  ضعيف و قوي و اطمينان از اجراي كامل آن توسط مجري

  
 :ايمني فردي  .۳

  .ارگاهبه تعداد  الزم در ك....) كاله، كفش، دستكش،ماسك و كمربند نجات (وجود وسايل حفاظت فردي  
 .آموزش، نظارت و الزام كارگران جهت استفاه بهينه و به موقع از وسايل حفاظت فردي  

  
 :حفاظت در كارگاه و معابر مجاور  .۴ 

   . كارگاهوروديكنترل نصب تابلوي معرفي پروژه در محل  
 .در محوطه كارگاهول جلوگيري از ورود افراد متفرقه و غيرمسئحصول اطمينان از محصور شدن كامل كارگاه جهت  
ايجاد معبر امن در مجاورت كارگاه جهت تردد عابرين،  استفاده از راهروي سرپوشيده مناسب براي  معبر و همچنين تخليـه                       

 .كامل آن از مصالح ساختماني، جهت سهولت تردد
 .مجاور ساختمانعدم حمل مصالح و وسايل از روي معابر  
  .هاي هشدار دهنده جهت هدايت وسايط نقليه و عابرين در معابر امنايجاد روشنائي، عالئم و تابلو 

  در داخل كارگاه) فرديتعيين نقاط خطر و استفاده از وسايل ايمني ( استفاده از تابلوهاي هشدار دهنده مناسب 
 .در زمان استفاده از پالكهاي سنگي روي بدنه ساختمان) مهار كننده(حصول اطمينان از صحت اجراي اسكوپ  
استفاده از سرپوش حفاظتي مناسب براي جلوگيري از سقوط مصالح ساختماني و ابزار كار  جهت ساختمانهاي در حال اجرا در      

  .محوطه كارگاه



  :و پوش حفاظتي رده ن .۵
اي هها، ديوارهاي باز و نيمه تمام طبقات، دستگاه         ده و پوش حفاظتي در محل كليه پرتگاهها  اعم از اطراف سقف             استفاده از نر   

 ...هاي آسانسور، محل داكتهاي تأسيساتي، كانال كولر و  پله، سطوح شيبدار، چاله
 . استفاده از پاخور چوبي در موارد فوق جهت جلوگيري از سقوط مصالح و ابزار

 
 
 :له راه پ .۶

  .شود دار دال دستگاههاي پله، توسط آجر و گچ ايجاد مي هاي موقت كه در سطح شيب اطمينان كامل از اجراي ايمن پله 
  .تواند وزن يك فرد را تحمل كند ها و همچنين كنترل الزم جهت حصول اطمينان از اينكه هر پله مي دقت در تعيين تعداد پله 

 
  :داربست  .۷

  .ورت دقيق، كامل و مطمئن و همچنين تمهيدات الزم جهت ايجاد جايگاه كار ايمن بر روي آناجراي داربست به ص 
مهار كامل داربست به ساختمان و استقرار محكم آن بر روي زمين با استفاده از صفحات افقي به نحوي كه از حركت و به هم  

 .خوردن تعادل آن جلوگيري شود
 .ع ساختمان در محل تالقياتصال و مهاركامل داربستهاي دو ضل 
 .رعايت كامل حريم ممنوعه دكلهاي فشار قوي وضعيت در زمان استفاده از داربست در اين مناطق 
 .و پاخور چوبي در طرف باز جايگاههاي كار بر روي داربست) نرده مياني و بااليي(استفاده از نرده حفاظتي  
 .عدم استفاده از داربست جهت انبار كردن مصالح 
 .الزام كارگران به استفاده از كمربند ايمني در موقع كار بر روي داربست 
  )در زمان وزش باد شديد، باران و برف(ممانعت از كار بر روي داربست در مواقع نامناسب جوي  

  . اطمينان از بكارگيري الوارهاي چوبي مرغوب و مناسب جهت داربست
  ) سانتيمتر۱۵۰ سانتيمتر و حداكثر ۶۰حداقل . ( تناسب عرض جايگاه كار با نوع كار

گـاه داربـست  و يـا         عدم استفاده از بشكه، بلوك، آجرهاي لق و جعبه يا مصالح نامطمئن ديگر جهت استفاده  به عنوان تكيـه                    
  .ساخت داربست

 
  :باالبر  .۸

 .استفاده از محل مناسب و امن جهت استقرار باالبر 
 .مهار كامل و مطمئن باالبر 
 .استفاده از قالب متصل به سيم بكسل كه داراي ضامن جهت جلوگيري از جدا شدن اتفاقي بار باشد 
 .اطمينان از سالمت سيم بكسل باالبر 
 .اطمينان از وجود حفاظ مناسب جهت قرقره سيم بكسل و الكترو موتور باالبر 
  .استفاده از سبد ايمن و مقاوم جهت حمل مصالح 

  .فاده كننده از باالبر به بستن كمربند ايمني قبل از كشاندن سبد بار داخل طبقه و تخليه آن الزام كارگر است
  ... ممانعت از جابجايي كارگران با هر نوع باالبر حمل مصالح اعم از تاور و 

 
 :موارد عمومي  .۹

 .اربيني جعبه كمك هاي اوليه در محل مناسب و حفاظت آن از هرگونه آلودگي و گرد و غب پيش 
 ).آب، برق، گاز و فاضالب(بررسي و تعيين موقعيت و مسير تأسيسات زيربنائي در محل كارگاه  
  .الزام كارگران جوشكار به استفاده از عينك، لباس و دستكش ضد جرقه 
  .ده باشنددر قسمتهاي مختلف كارگاه به نحوي كه به راحتي قابل ديد و استفاو نصب آنها  اطفاء حريق تجهيزاتبيني  پيش 

  ).به عنوان مثال عدم استفاده از چرخ دستي حمل بار به عنوان باگت( اطمينان از بكارگيري صحيح ابزار كار توسط كارگر 
  .ابزارهاي كاروسايل و صول اطمينان از بدون عيب و نقص بودن ح 

  . حصول اطمينان از كسب صالحيت كليه مجريان ساختماني
  

  
  :نهادي توسط مهندس ناظرساير موارد ايمني پيش .۱۰
  
  
  
 


