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اهمیت حوادث ناشی از کار
تعاریف و مفاهیم
علل وقوع حادثه
اقدامات کنترلی برای پیشگیری از وقوع حوادث

مقدمه
بر اساس تعریف« ،حادثهه» رویهداد پهیب بینهی نشهدن و نایوشهایندی اسهت کهه
فعالیتهای کاری را دچار وقفه کردن و ممکن است با جراحت یا یسارت مهالی نیه
همران باشد .بریی از حوادث ،موجب بروز یسارات و آسیبهای انسانی ،اجتمهاعی
و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهب رانهدما کهاری ،تهرثیر معنهی
داری بر بهرن وری و تولید یواهد داشت و نکته مهمتر ،اثرات سوء اجتماعی و بهه
تبع آ اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد.

آمار جهانی حوادث ناشی ازکار
 ساالنه بیب از دو میلیو نفر بر اثر بیماری ها و حوادث ناشی از کار جا یهود
را از دست میدهند.
 عالون بر این  ،ساالنه  268میلیو حادثه منجر به جراحت نی رخ مهی دههد کهه
مصدومین ناشی از این گونه حوادث حداقل  3روز از کار یود غایهب یواهنهد
بود .
 سازما بینالمللی کار برآورد کردن است که حوادث و بیماریهای ناشی از کهار
باعث از دست رفتن حدود  4درصد تولید نایالص دایلی می گردد (.در ایرا
حدود  30ه ار میلیارد توما )

مبانی HSE

دکتر یوسف ساجد

آمار حوادث ناشی ازکار در ایران
 سومین عامل مرگ و میر در جها و دومین عامل مرگ و میر در ایرا بعد
از تصادفات حوادث ناشی از کاراست.
 تعداد حوادث ناشی از کار در سال 93حدود  24ه ار حادثه بهودن کهه از
ایهههن تعهههداد حادثهههه  1874نفهههر جههها یهههود را از دسهههت دادنانهههد.
 46 درصد کل حوادث ناشی از کار در پروژن های سایتمانی اتفاق میافتد
که متاسفانه  70درصد آ منجر به مرگ و میر نیروی کهار میشهود (طبهق
امار  .)1393که این رقم در سال  ،97به حهدود  38درصهد کهاهب یافتهه
است.

اهمیت حوادث ناشی از کار:
 همه ساله در جها دنها میلیو کارگر قربانی حوادثی میشوند که منجر به کشته
شد و یا از کارافتادگی تعداد کثیری از آ ها میگردد .بر طبق آمار منتشر شدن
در کشورهای پیشرفته صنعتی ،ساالنه از هر دن نفر کارگر یکی دچار سانحه
میشود و در نتیجه اینگونه سوانح ،پنج درصد روزهای کار ملی به هدر میرود.
حوادث ناشی از کار از سویی سبب ناراحتی فرد کارگر و یا افراد یانوادناش
میشود و از سوی دیگر سبب از بین رفتن سرمایه و ت ل ل بنیا اقتصادی
جامعه میگردد .لذا اینگونه حوادث از دیدگانهای زیر دارای اهمیت شایا
توجهی میباشند:

الف -از نظر انسان 
ی
 هرگونه حادثه ناشی از کار ولو ج ئی سبب درد و ناراحتی شخص کارگر
و افراد یانوادناش میشود .بدیهی است در صورتی که حادثه شدید باشد
و منجر به مرگ یا از کارافتادگی دائمی شود این مسئله اهمیت بیشتری
پیدا میکند.

ب ـ از نظر اجتماع 
ی
 از آنجا که پیشرفت و ترقی هر اجتماعی بستگی به نیروی کار افراد
جامعه دارد ،لذا محصول کار هر کارگر نه تنها مایه امرارمعاش زندگی و
یانوادن اوست بلکه سرمایه و پشتوانه اقتصاد یك جامعه نی میباشد.
چنانکه میدانیم ن دیك به  50تا  %60افراد هر اجتماعی را افراد در سنین
کار تشکیل میدهند .ولی در اصل افراد فعال جامعه ،مخصوصاً در
کشورهای کم رشد در حدود  %25کل جمعیت میباشند حال اگر از این
تعداد ،افرادی نی به علت حوادث ناشی از کار نتوانند کار یود را انجام
دهند این امر سبب ت ل ل در وضع اجتماعی جامعه میگردد.

ج ـ از نظر اقتصادی
 حوادث به هر صورت و درجهای که باشد برای کارگر ،کارفرما و جامعه
زیا های اقتصادی دربر دارد .این زیا ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم
میباشند .از زیا های مستقیم میتوا از یسارت ناشی از وقفه کار به علت
حادثه ،ه ینههای درمانی و سرانجام یسارات پردایتی در مورد از کارافتادگی
موقت ،دایم و یا فوت را نام برد .در محاسبه زیا های غیرمستقیم که مقدار آ
در تمام کشورها بیب از زیا های مستقیم است باید زیانهای ناشی از وقفه در
کار سایر کارگرا به علت کمك کرد به فرد مصدوم ،بحث و گفتگو در مورد
علت وقوع حادثه ،بههم ریختن نظم کار پس از انتقال کارگر به بیمارستا تا
موقع گماشتن فرد مناسب برای انجام امور ،یسارات واردن به ماشینآالت و
نهایتاً یسارات ناشی از تقلیل فعالیت کارگر مصدوم پس از برگشت به کار (در
صورت معلولیت) مورد توجه قرار گیرد.

تعاریف
خطرHazard:
 به منبع یا وضعیتی گفته مهی شهود
که دارای پتانسیل آسیب بهه شهکل
جراحههات انسههانی یهها بیمههاری ،
یرابی اموال و تخریب محیط کهار
یا ترکیبی از این موارد باشد .

رویدادIncident :
 عبارت است از یك ریداد یا اتفاقی که منجر به یك حادثه می شود و یا
پتانسیل منجر شد به حادثه را دارد.

رویداد
حادثه

شبه حادثه

حادثهAccident:
 حادثه عبارت است از یك اتفهاق
یا رویهداد نایواسهته کهه ممکهن
است به مرگ  ,بیماری  ,جراحت
 ,صههدمه و یهها سههایر یسههارات
( )Lossمنجر شود .

شبهحادثهNear-miss:
 به اتفاقی که در آ هیچگونه بیماری،
جراحت،یرابی و یها زیهانی حهادث
نشههدن باشههد شههبه حادثههه گفتههه مههی
شود).به اصطالح به ییر گذشت )
 نکته  :حتماً شبه حوادث بایهد مهورد
تج یه و تحلیهل قهرار گرفتهه تها بها
اقدامات کنترلی مانع وقوع حهوادث
شویم

ریسکRISK
ترکیبی از احتمال و پیامد (های) ناشی از وقوع یك رویداد یطرناک است.
احتمال

ریسک
پیامد

احتمال وقوع خطر ()Probability
• نشا دهندن امکا به وقوع پیوستن یك یطر در یك دورن زمانی معین است.
احتمال خطر

سطح خطر

تعریف

مکرر

5

به طور مکرر اتفاق می افتد.

محتمل

4

چندین بار یا غالباً رخ می دهد.

گاه به گاه

3

گاهی اوقات اتفاق می افتد.

خیلی کم یا
بعید
غیر محتمل
(اما امکان
دارد)

2
1

غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم
رخ می دهد.
احتمال آن آنقدر کم است که می توان از آن
صرفه نظر نمود یا هیچگاه رخ نمی دهد و
غیر محتمل است.

شدت یا پیامد خطر ()Severity
• نشا دهندن وسعت و دامنه یسارات و تلفاتی است که در صورت بالفعل در آمد یطر
ایجاد می شود.

تعریف

نوع خطر

طبقه

فاجعه بار

4

مرگ و میر یا از بین رفتن سیستم

بحرانی

3

جراحات ،بیماری های شغلی شدید،
آسیب های شدید به سیستم

مرزی یا حاشیه ای

2

جراحات ،بیماری های شغلی جزیی،
آسیب های نسبتاً کوچک به سیستم

جزیی یا قابل چشم
پوشی

1

جراحات ،بیماری های شغلی و آسیب
های خیلی کوچک

ارزیابی ریسک به
روش JSA

ارزیابی ریسک به
روش JSA

ماتریسارزیابیریسک
 ابزاری مناسب جهت طبقه بندی وارزیابی ریسک ها

ریسکقابلتحمل()Tolerable Risk
 ریسکی که می ا آ تا حد قابل تحمل توسط سازما بودن و با در نظر گرفتن
ال امات قانونی و یط مشی بهداشتی و ایمنی پایین می آید.
 معموال سطح ریسك قابل قبول برای هر سازما یا هر فرد متفاوت بودن و بستگی
به منابع مالی و اقتصادی ،محدودیت های تکنولوژیکی عوامل انسانی مجرب،
صالحدید و تصمیم مدیریت و ریسکهای زمینه ای مثل ریسك های مخفی دارد.

ارزیابی ریسک
اقدامات کنترلی

تعریفحادثهناشیازكارطبقماده 60قانونتامیناجتماعی:
 حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه و به سبب آ برای
بیمه شدن رخ می دهد  .منظور از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که بیمهه
شدن در کارگان یا موسسات وابسته یا سایتمانها و محوطهه آ مشهلول بهه کهار
باشد و یا به دستور کارفرما در یارج از محوطه کارگان مامور انجهام کهاری مهی
باشد .ضمنا” اوقات مراجعه به درمانگان و یا بیمارسهتا  ،بهرای درمها و تهوا
بخشی  ،رفت و برگشت از یانه به کارگان نی ج ء زما انجام وظیفه بهه شهمار
می آید  ،به شرط آنکه حادثه در زما عادی رفت و برگشت به کارگهان رخ دادن
باشدحوادثی که برای بیمه شدن به هنگام اقدام برای نجات سایر بیمه شهدگا و
کمك به آنها رخ می دهد نی حادثه ناشی از کار محسوب می گردد.

انواعحوادث:
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دالیلعمدهوقوعحوادثدربخشساختمان
❖ پراکندگی و موقتی بود ماهیت کاری کارگان های سایتمانی

❖ ضعف فرهنگ ایمنی در بین کارگرا ،پیمانکارا وکارفرمایا کارگاههای سایتمانی
❖ کمبود کارگرا ماهر و متصدیا دارای صالحیت
❖ نبود آموزش های تخصصی برای دست اندرکارا سایتما
❖ وجود اتباع یارجی غیرمجازواشلال بخب زیادی ازفرصت شللی دربخب سایتما
❖ دیالت گستردن اشخاص فاقد صالحیت در بخب سایت و ساز
❖ مصالح و تجهی ات سایتمانی فاقد استاندارد

طبقهبندیحوادثبراساسماهیتحادثه:











سقوط از ارتفاع
سقوط به درو کانال ها و دریچه ها
گیر کرد اعضای بد بین اج اء متحرک دستگان
سر یورد و یا سکندری یورد
پرتاب شد قطعات از دستگان ها
مواجهه  /تماس با جریا الکتریسیته
مواجهه  /تماس با دماهای باال
مواجهه  /تماس با تشعشعات
مواجهه  /تماس با مواد شیمیایی
00000

طبقهبندیحوادث











امروزن تقسیم بندی های گوناگونی برای حوادث وجود دارد که عبارتند از :
 -1حوادث عمدن
منظورحوادثی است که منجر به فوت یا نقص عضو گردیدن و یا یسارت مهالی
قابل مالحظه ای را ایجاد نمودن است .
 -2حوادث ج ئی
منظورحوادثی است که منجر به جراحت شدن و جهت بهبودی نیاز به استراحت
پ شکی داشته و یا یسارت مختصری را موجب شدن باشد .
 -3حوادث منجر به کمك های اولیه :
منظور حوادثی است که بصورت سرپایی در اورژانس  /بهداری صهنعت مهورد
معالجه قرار گرفته و فرد پس از آ قادر به ادامه فعالیت یواهد بود .
 -4شبه حوادث :
منظور رویدادهایی است که علیرغم رخ داد  ،هیچ گونه آسیب و یا یسارتی را
به همران نداشته است ( ولی می توانست داشته باشد ).

هرمحوادث
 به منظور مشخص شد اهمیت  ،ثبت  ،گه ارش و بررسهی ههر یهك از انهواع
حوادث بر مبنای شدت آ  ،هرم حوادث ارائه می گردد .
 این هرم نشا دهندن آ است که قبل از بروز یك حادثه عمدن  600 ،مورد شبه
حادثه رخ می دهد  ،متاسفانه در اکثر صنایع کشورما به دلیل شهدت و پیامهد
ناچی شبه حادثه  ،علت وقوع آ مورد توجه قرار نگرفته و اقدام کنترلی بر روی
آ صورت نمی پذیرد .
 به عبارت دیگر شعار حادثه یبر نمی کند دیگر اعتباری ندارد زیرا حادثه عمهدن
قبل از وقوع  ،بارها ایطار نمودن است لیکن نسبت به آ بی توجهی شدن است
.
 از اینرو می توا این چنین نتیجه گیری نمود که برای پیشگیری از بروز حوادث
عمدن  ،پردایتن به شبه حوادث بسیار مهم و اساسی می باشد .

حوادث عمده

حوادث جزئي

نياز به كمك هاي اوليه

شبه حادثه

هزینههایحوادث





ه ینه های مستقیم :
مانند ه ینه ههای درمها و غرامهات پردایتهی  ،تعمیهرات  ،یسهارت یها
ازدست رفتن محصول  ،آسیب به سایتما  ،آسیب به وسایل نقلیه و ....
ه ینه های غیر مستقیم :
مانند ه ینه های توقف کار و فعالیت  ،ه ینه تعهد جهت تولید و تحویهل
محصول به مشتری  ،ه ینه های تحقیق و بررسی  ،وقت و زما مهدیریت
 ،استخدام و آموزش کارکنا جدید  ،اف ایب ه ینه های بیمهه  ،یسهارت
به شهرت سازما و ...

 منظور از ارائه مدل کهون یه، ،
آ است که بدانیم ه ینه ههای
مسههتقیم کههه قابههل محاسههبه و
مشاهدن می باشد تنها قله کهون
ی ،می باشد و قسهمت اعظهم
ه ینه ها  ،شامل ه ینهه ههای
غیر مستقیم می باشد که ماننهد
قسههمت تحتههانی کههون یهه ،از
چشم عوام پنها باقی می ماند
.

عللبروزحوادث
 علل بروز حوادث را می توا از سه دیدگان مورد بررسی قرار داد :
 -1علل مستقیم  :تجهی ات و مصالح موجود (نواقص ماهیتی)
 -2علل غیر مستقیم:
 اعمال و شرایط یاصی که باعث بروز حادثه شدن است که عبارتند از :
الف -اعمال ناایمن ( : ) Unsafe Action
 مطابق آمار ارائه شدن در سطح کشور و نی جها  ،اکثهر حهوادث بعلهت انجهام
اعمال ناایمن توسط کارکنا انجام می پذیرد  ،اعمال نهاایمن بهه نهوعی یکهی از
رایجترین عللی است که معموال" توسط سازما ها گ ارش می شود.

درقسمتذیلنمونههاییازاعمالناایمنقیدشدهاست:










انجام کارهای یطرناک بدو ایذ مجوز ایمنی
ترک و رها نمود تجهی ات در وضعیت یطرناک
جدا کرد تجهی ات ایمنی از دستگان
استفادن از تجهی ات معیوب
استفادن نابجا یا غیراصولی از تجهی ات
عدم استفادن از وسایل حفاظت فردی
شویی/عجله/سهل انگاری  /بی احتیاطی
سایر موارد

شرایطناایمن( ) Unsafe Condition
 در بریی از مواقع  ،شرایط محیط کار ناایمن می باشد و فرد را دچار حادثه مهی
نماید  ،لذا در این گونه مواقع  ،بهتر آ است کهه بجهای مقصهر دانسهتن فهرد ،
شرایط محیط کار را ایمن سازیم :
 نقص فنی دستگان
 معیوب بود اب ار
 فقدا  /نامناسب بود حفاظ
 نامناسب بود ایستگان کاری
 لل ندگی کف کارگان
 نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی
 سایر موارد

-3عللپایهای() Basic Causes

 در این قسمت به بررسی عللی می پردازیم که باعث بوجهود آمهد علهل
مستقیم ( اعمال ناایمن و شرایط ناایمن ) گردیدن است  ،کهه آ را بها نهام
های مختلف علل سیستمی  ،علل پایه ای و یا علل مدیریتی می شناسند .














با مشخص نمود علل پایه ای  ،می توا با اتخاذ یك تصمیم اساسی  ،از وقوع
بسیاری از حوادث جلوگیری نمود  ،در حالی که با اتخاذ تصمیم بر مبنای علهل
مستقیم تنها از بروز یك حادثه یاص می توا جلوگیری نمود :
فقدا  /ضعف برنامه تعمیرات پیشگیرانه
نظارت و سرپرستی ضعیف
ارجاع کار با روش غلط
ارجاع کار تحقیقاتی و غیرروتین
ارجاع کار فوریتی
عدم ارائه آموزش ایمنی به کارکنا
فقدا یا نامناسب بود وسایل حفاظت فردی
فقدا دستورالعمل ایمنی
سایر موارد







به منظور روشن شد موضوع و اهمیت علل پایه ای  ،الگویی بهه عنهوا
گل حادثه ارائه می گردد  ،گل حادثه از دو قسهمت اصهلی تشهکیل شهدن
است :
قسمت ساقه  :نشا دهندن علل مستقیم است که شهامل اعمهال نهاایمن و
شرایط ناایمن می باشد .
قسمت ریشه  :نشا دهندن علل پایه ای می باشد .
نتیجه آنکه چنانچه بخواهیم دیگر گهل حادثهه در صهنایع رویهب نکنهد ،
نبایستی به اصالح ساقه و برگه های آ اقدام شود بلکه باید به علل ریشه
ای آ توجه شود .

سهقاعدهاساسی درخصوصحوادث
 -1حوادث دارای علت هستند.
 -2حوادث قابل پیشگیری هستند ،در صورتیکه علتهای بوجود آورنهدن
آنها حذف شوند.
 -3بدو حذف علت حوادث ،حهوادث مشهابه دوبهارن اتفهاق یواههد
افتاد.

ارائهراهحلهایپیشگیرانه:
 پس از آ که تالش برای یافتن حقایق و پیدا کرد علل بروز حادثه پایا
گرفههت و سههناریوهای محتمههل شههنایته شههد ،الزم اسههت ران حههل هههای
پیشگیری از بروز حادثه ارائه شود تا بتوا از بروز حادثه مشابه جلوگیری
نمود  .مسلماً ران حل های پیشگیری بر مبنای علل شنایته شدن ،پیشهنهاد
یواهد شد.

 لیکن  ،توجه به سلسه مراتب ذیل در هنگام ارائه ران حل ها سودمند
یواهد بود.

 کنترل های مهندسی
Administrative Controls
 کنترل های اداری
Personal Protective Equipment
 استفادن از وسایل حفاظت فردی
Engineering Controls

كنترلهایمهندسیEngineering Controls
الف  -حذف یطر :
 اولویت اول در ارائه ران حل کنترلی آ است که یطر را برای همیشهه از
محیط کار حذف نمائیم  .بعنوا مثال جهت رفهع مشهکل آلهودگی ههوای
محیط کار بجای لیفتراک گازوئیلی یا بن ینهی در دایهل سهالن از لیفتهراک
برقی استفادن گردد .
ب  -جایگ ینی دستگان و یا مواد و یا فرآیند با یطر کمتر :
 بدیهی است بنا به محدودیت های متعهدد  ،همیشهه امکها حهذف یطهر
بطور کامل وجود ندارد  ،لذا توصیه می گردد نسبت بهه جهایگ ینی آ بها
فرآیندها یا مواد با یطر کمتر اقدام شود  .بعنوا مثال جایگ ینی تولهوئن
به جای بن که یطرات سرطا زایی آ  200برابر کمتر است.

ج  -محصور نمود یطر :
 در بریی از موارد  ،نمی توا یطر را حذف نمودن و یا حتی می ا ریسك آنهرا
کاهب داد  ،لذا می توا با نصب حفاظ بر روی قسمت های یطرناک دسهتگان
ها و ماشین آالت  ،یطر را محصور نمود .
 بعنوا مثال  ،مطابق قوانین و مقهررات کلیهه قسهمت ههای گهردا  ،چریها و
متحرک که ممکن است فرد در معرض آ قرار گیرد  ،بایسهتی بطهور مناسهب و
موثر حفاظ گذاری شود .

حفاظگذاریماشینآالت

د  -محصور نمود فرد از یطر :
 در بریی از مواقع  ،نمی توا یطر را محصور نمود  ،لیکن می توا فرد
را از مواجهه با یطر حفظ نمود  .بعنوا مثال با سایت اتاقك ویژن و
قرار گرفتن فرد در دایل آ .

كنترلهایاداریAdministrative Controls
 کنترل های اداری و یا اصطالحا" مدیریتی پس از ارائه اقهدامات کنترلهی
مهندسی در دستور کار قرار می گیهرد تها بهه نهوعی اثربخشهی اقهدامات
مهندسی را تضمین نماید :
الف  -تهیه و تنظیم دستورالعمل های ایمنی :
 مطابق قوانین و استاندارد های مربوطه  ،برای انجام ههر گونهه فعالیهت ،
تدوین دستورالعمل ایمنی ال امی است .
ب -برگ اری دورن های آموزشی :
 بایستی عالون بر آموزش های ایمنی عمومی  ،بهه کلیهه کارکنها آمهوزش
های تخصصی ایمنی برای انجام فعالیت ها ارائه گردد .

ج  -نظههارت و بازدیههد از محههیط کههار جهههت اطمینهها از عملکههرد صههحیح
اقدامات کنترلی موجود :
 در بسیاری از موارد مشاهدن می گردد که در ابتهدای شهرون بهه کهار یهك
سیستم  ،بسیاری از تدابیر ایمنی و اقدامات کنترلهی در نظهر گرفتهه شهدن
است  ،لیکن پس از گذشت زما و بهه علهت سههل انگهاری کارکنها از
وضعیت اولیه فاصله گرفته و بطور موثر عمل نمی کنند  ،لذا توصهیه مهی
گردد با انجام بازدیدها و نظارت  ،از عملکرد صحیح آنها اطمینا حاصهل
گردد .

د  -شلل با توانایی های فردی :
 در بسیاری از موارد  ،حادثه به آ علت رخ می دهد که فهرد تناسهب الزم
را با شلل محوله ندارد  .به عبارت دیگر تناسب الزم را از نظر جسهمی و
یا روحی و روانی دارا نمی باشد و قادر به پاسه ،گهویی و انجهام عکهس
العمل الزم در مواقع یاص نمی باشد

استفادهازوسایلحفاظتفردیPersonal Protective Equipment

 در کلیه منابع و مراجع ایمنی  ،استفادن از وسایل حفاظهت فهردی بعنهوا
آیرین ران حل پیشنهاد می گردد کهه متاسهفانه در کشهورما  ،در بریهی
مواقع بعنوا اولین ران حل توصیه می گردد .
 استفادن از وسایل حفاظت فهردی  ،مهی بایسهتی پهس از انجهام اقهدامات
کنترلی فوق الذکر انجام پذیرد و هدف از این کار نی تنها جههت افه ایب
ضریب ایمنی می باشد تا چنانچه اقدامات کنترلی پیب بینهی شهدن دچهار
یطا گردید ن اند تا حدی از می ا شدت حادثه کاسته شود .

رایجترینوسایلحفاظتفردیبهشرحذیلمیباشد:
 -1عینك ایمنی :
 انواع عینك ایمنی وجود دارد که هریك در برابر یطرات یاصهی انسها
را محافظت می نمایند  ،بعنوا مثال در مقابل پرتاب ذرات  ،پلیسه  ،مهواد
شیمیایی  ،انواع پرتوها و ...

 -2کفب ایمنی :
 کفب ایمنی  ،ناحیه پا بخصوص انگشتا پا را از یطرات سقوط و ضربه
محافظت می نماید .

 - 3شیلد های محافظ :
 برای پوشب بیشتر فرد از تماس با یطرات ذکر شدن در یصوص عینك
ایمنی  ،در بریی از مواقهع از شهیلدهای محهافظ اسهتفادن مهی گهردد تها
محافظت از ناحیه صورت بطور کامل انجام پذیرد .

 - 4دستکب ایمنی :
 بههرای محافظههت دسههت و بخصههوص انگشههتا از یطههرات الکتریکههی ،
مکانیکی  ،شیمیایی و غیرن  ،دستکب های متنوعی با کاربرد ویژن طراحهی
و تهیه شدن است .

 - 5گوشی های ایمنی :
 به منظور حفاظت سیستم شنوایی انسا  ،انواع گوشی ایمنی سایته شهدن
و در دسترس می باشد .

 -6ماسك های تنفسی :
 به منظور حفاظت سیستم تنفسی فرد  ،انواع ماسهك تنفسهی بها فیلترههای
مختلف سایته شدن است .

 - 7کالن ایمنی :
 جهت حفاظت سر ( مهمترین عضو بد ) از مواجهه بها انهواع یطهرات ،
انواع کالن ایمنی تهیه شدن است .

 - 8کمربند ایمنی :
 یکی از مهمترین وسایل جهت پیشگیری از سقوط از ارتفاع  ،استفادن از
کمربند ایمنی (نجات)می باشد .

ایجاد حصار ایمنی  110و 55
ایجاد براکت های مناسب و بفاصله استاندارد

ایجاد حصار ایمنی  110و 55
ایجاد براکت های مناسب و بفاصله استاندارد

حادثه ،هميشه اتفاق نمي افتد
و عدم وقوع حادثه  ،دليل بر ايمن
بودن محيط كارتان نمي باشد .

پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار
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 -1بررسی همه جانبه محیط کار
 – 1-1تشخیص و شناسایی خطرات
 - 2-1ارزیابی خطرات
 -2تجزیه و تحلیل حوادث به وقوع پیوسته
 - 1-2مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث
 - 2-2مدل TMEPM
 – 3-2مدل دامنه هاینریش
 -3تشکیالت کنترل و نظارت
 – 1-3بازرسی کار
 – 2-3کمیته های حفاظت فنی
 – 3-3مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشتی
 -4اقدامات آموزشی
 – 1-4آموزش و دستورالعمل های ایمنی
 – 2- 4انجام مطالعات و تحقیقات
 – 3-4برگزاری سمینارها و همایش ها
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ارزیابی خطراتمنظور از ارزیابی مخاطرات شغلی ،برآورد ویژگيهای کمی و
کيفی خطر در محيط کار بوده و هدف از این کار ،کاهش
حوادث و بيماریهای شغلی می باشد .پس از شناسایی خطرات
موجود در محيط کار ،ارزیابی ریسك آغاز ميشود که شامل
مراحل زیر می باشد:
❖ شناسایی افراد در معرض خطر
❖ ارزیابی اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه موجود
ثبت یافته ها
❖
حذف خطرات
❖
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شناساییافراددرمعرضخطربعضی از کارگران ،در معرض خطرات بيشتری قرار دارند که
بترتيب شامل:
الف – کارگران جوان  ،کارگران جدیداالستخدام و کارآموزان
ب – کارگران نظافتچی ،ارباب رجوع ،پيمانكاران ،کارگران
بخش تعميرات و بطور کلی افرادی که به طور دائمی در
محيط کار حاضر نيستند ،بدليل شناخت کمترشان از محيط
کار و خطرات آن ،در معرض حوادث بيشتری قرار دارند.
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 حذفخطراتآخرین مرحله در ارزیابی و تجزیه و تحليل خطرات ،تعيين
روشهایی جهت حذف و یا کنترل مخاطرات شناسایی شده
است .جهت حذف خطرات می توان تكنيكهای زیر را بكار برد:
الف  -انتخاب یك مرحله مجزا و جدید بجای مراحل خطرناك
ب -اصالح مراحل موجود
ج  -جایگزینی مواد خطرناك و سمی با مواد کم خطر
د  -اصالح و یا تغيير ابزار و تجهيزات مورد استفاده خطرناك
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در این مرحله  ،هدف حذف کامل خطرات موجود می باشد؛ اما
در مواردی که چنين امری غير ممكن به نظر می رسد ،باید
سعی در کنترل خطرات و به حداقل رساندن احتمال آسيب
دیدگی افراد شود .در این مورد می توان از روشهایی نظير
گذاشتن حصار در محلهای خطرساز ،نصب عالیم خطر ،حفاظ
گذاری ماشين آالت ،استفاده از لوازم حفاظت فردی ،کاهش
زمان تماس و مواجه با عوامل خطر ساز و  ...اشاره نمود.
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تجزیهوتحلیلحوادثبهوقوعپیوستهیكی از اقدامات اساسی جهت پيشگيری از حوادث ،تجزیه و تحليل
حوادث به وقوع پيوسته و بررسی علل وقوع آنها برای پيشگيری از
بروز حوادث مشابه می باشد .بطور عمده دو عامل در وقوع حادثه
نقش اصلی دارند که عامل اول را تحت عنوان اعمال نا ایمن و
دیگری را با عنوان شرایط ناایمن می شناسيم.
در مورد اول (اعمال ناایمن) ،افراد در وقوع حادثه نقش اصلی را
ایفا می کنند و در مورد بعدی (شرایط ناایمن) ،محيط و سایر
عوامل خارجی بعنوان علت اصلی وقوع حادثه شناخته می شوند.
بر اساس آمار %88 ،حوادث ،سهم انسانی داشته و تنها  %12آنها
بر اثر عوامل محيطی رخ ميدهند.
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– مدلهای ارائه شده در بررسی علل وقوع حوادث

روشهای مختلفی به منظور تجزیه و تحليل حوادث در دسترس
بازرسان می باشد که انتخاب یك روش خاص به هدف و جهت
بررسی و رسيدگی بستگی دارد ،در این زمينه مدلهای
گوناگونی نيز در بررسی علل وقوع حوادث مطرح شده است که
 4Mو  TMEPMو
شامل مدلهای  3Eو
 Heinrich’s Dominoمی شود.
76

در مدل ،4Mچهار فاکتور:
( Manانسان و کليه فاکتورهای انسانی)
( Machineماشين آالت)
( Materialعوامل محيطی و فرایند و مواد کاربردی )
( Managementمدیریت)
به عنوان عوامل مؤثر در وقوع حادثه مطرح شده اند.
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در مدل  ، 3Eعدم توجه به سه فاکتور زیر به عنوان علل
اصلی وقوع حادثه به شمار می آیند:

( Educationآموزش)
( Engineeringاقدامات مهندسی)
( Enforcementاعمال قوانين ایمنی و بهداشتی)
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مدل  TMEPMنيز عوامل وقوع حادثه را به پنج
زیر تقسيم بندی می کند:
دسته

( Taskوظائف محوله به کارکنان)
( Materialوسایل و تجهيزات و مواد کاربردی)
( Environmentمحيط کار)
( Personalمسائل شخصی کارکنان)
( Managementمدیریت)

در ادامه به تشریح عوامل مؤثر در وقوع حادثه بر اساس
مدل  TMEPMو هاینریش می پردازیم.
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مدلدامنههاینریشعلل عمده بروز حوادث ،مربوط به عملكرد غير ایمن افراد و
شرایط غير ایمن محيط کار می باشد.
در مدل دامنه که توسط هاینریش ارائه گردیده و یك مدل
نسبتاً پذیرفته شده تلقی می گردد ،بروز حادثه یك فرآیند
محسوب می شود که  5عامل زیر در ایجاد آن دخالت دارد:
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 -1سابقه اجتماعی و محيطی فرد
 -2اشتباه فرد
 -3عمل غير ایمن فرد و خطرات فيزیكی و مكانيكی موجود در
محيط کار (شرایط غير ایمن)
 -4حادثه
 -5آسيب
حادثه ای ایجاد نمی گردد مگر اینكه کليه عوامل فوق بر روی
هم تأثير بگذارند .فردی متأثر از عوامل اجتماعی یا محيطی
چنانچه اشتباهی مرتكب شود که در نتيجه آن عمل غير ایمنی
انجام دهد یا با خطرات فيزیكی و مكانيكی مواجه شود ،در آن
صورت دچار حادثه شده و آسيبی به وی وارد می شود.
81

چنانچه در سلسله عوامل فوق عامل سوم یعنی عمل غير ایمن
و شرایط غير ایمن را حذف کنيم ،به رغم وقوع عوامل اول و
دوم حادثه ای بروز نخواهد کرد و نتيجتاً آسيبی هم حاصل
نخواهد شد .بنابراین توجه شود که اگر نقایصی وجود دارد و
حادثه ای اتفاق نمی افتد ،دليل آن چيست!
انجام بازرسی و کشف نقایص عملكرد کارکنان و محيط کار و
ابالغ و پيگيری و اصرار بر رفع نقایص به این دليل است که از
بوقوع پيوستن فرآیند مزبور جلوگيری بعمل آید.
82
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اصول خدمات مهندسی ،ایمنی ،مدیریت و کیفیت ساخت

بخش سوم :ایمنی کار با ماشین آالت ساختمانی و راهسازي

مدرس دوره :دکتر یوسف ساجد
(عضو هیات علمی دانشگاه/پایه ارشد عمران و پایه یک ترافیک)

آذر ماه 1399

خطرات و مسایل بهداشتی و محیط زیستی کارگاههای عمرانی
به طور کلی علل رخداد هرگونه حادثه در کارگاههای عمرانی به شرح زیر میباشد :
•  -تماس کنترل نشده شخص با مواد و ماشين آالت
•  -شكست و خرابی بناهای موقت

•  -خطرات ذاتی فعاليت های عمرانی
•  -عدم رعایت موارد ایمنی یا کم دقتی افراد شاغل در کارگاه
• پرسنل کارگاه باید با علل فوق آشنا بوده و هرگونه قوانین  ،آئین نامه و دستورالعمل یا
راهنمایی مورد نیاز را که منجر به کاهش خطرات گردد رعایت نمایند.
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حوادث پرتکرار در کارگاههای عمرانی در حوزه های مربوط به بحث ماشین آالت











 سقوط به علت معیوب بودن سیستم باالبر سیار حادثه در اثر عدم بررسی حرکت باالبر حادثه در اثر خرابی ماشین آالت حادثه در اثر تصادف ماشین ها حادثه در اثر برق گرفتگی حادثه در اثر حمل نادرست بار و وقوع خطر حادثه در اثر برخورد بازوی بیل مکانیکی حادثه در اثر کار با لیفتراک حادثه در اثر سقوط ماشین آالت86

ریسک های کار با ماشین آالت



ریسک های موجود به عنوان
مثال می توانند موارد زیر باشند :










 فضای کم ورودی و یا فضای نا مناسب برای حرکتماشین آالت
 جدا نبودن مسیر ورودی عابرین و ورودی ماشین آالت جدا نبودن راههای ارتباطی عابرین و ماشین آالت درکارگاه
 نبود سیستم مدیریت ترافیک کارگاه نبود حفاظ مناسب واژگونی نبود حصارهای مناسب اطراف کارگاه زمین ناهموار و لغزنده کمبود عالیم جابجایی در سطوح و ارتفاعات متفاوت نگهداری  ،تعمیرات و کنترل نا مناسب87

نکات عمومی ایمنی ماشین آالت
قبل از اینکه ساخت و ساز شروع شود این
مراحل باید برای طرح ایمنی در نظر گرفته
شود :









 شناسایی فعالیت ها  ،موقعیت و مکان ها و کمیت کار تعریف مراحل کار ارتباط دادن برنامه زمان بندی کار و تولیدی کار برای تعریف کردن فعالیت های کار شناسایی وسایل و امکانات الزم شناسایی مکان ها و موقعیت ها برای برپایی تجهیزات شناسایی مسیرهای رفت و آمد تجهیزات تهیه طرح ایمنی پروژه و شروع مقدمات پیاده سازی88

نکات ايمنی کار با ماشین آالت
ایمنی محل استقرار تجهيزات و ماشين آالت :
مدیریت ایمنی محل پروژه  ،برای برپایی تجهیزات و ساخت و ساز سنگین  ،باید به عنوان بخشی از طرح
کلی ایمنی کار باشد
اسقرار مناسب و مکان یابی صحیح جرثقیل ها  ،می تواند نرخ حوادث را به اندازه قابل مالحظه ای کاهش
دهد.

صالحيت رانندگان و اپراتورها و نكات ایمنی مرتبط :
تنها افراد غیر معتاد و غیر الکلی واجد شرایط هستند
معاینات فیزیکی استفاده کننده از دستگاه  :دید کامل و صحیح – قدرت تشخیص رنگ ها – شنوایی کافی
– نداشتن مشکل فیزیکی که باعث عدم کارایی فرد شود – نداشتن مشکل حمله ناگهانی و یا از دست دادن
کنترل فیزیکی – زیرکی و قدرت عکس العمل باال
زمانی که یک شخص از لحاظ فیزیکی واجد شرایط میشود میتوان آموزش های الزم را شروع کرد
89
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نکات ايمنی کار با ماشین آالت
نکات عمومی مورد توجه عالمت دهندگان :
به علت عدم اشرافيت راننده به پشت دستگاه ( مخصوصاً در مورد دستگاههای چرخشی و
جرثقيل ها و تجهيزات باالبری ) وجود عالمت دهنده یا کمك راننده آموزش دیده ضروری
است.
عالمت دهندگان باید :
کارگران با صالحيت و آموزش دیده باشند – کار دیگری به جز عالمت دهی انجام ندهند –
لباس های ایمنی با قابليت دید باال و منعكس کننده بپوشند – خارج از مسيرحرکت
تجهيزات بایستند ولی در محلی قرار گيرند که آن مسير را ببينند -در تمام مدت توسط
اپراتور ماشين دیده شوند – سایر تجهيزات مشغول به کار در محل ( نظيرکاميون و گریدر)
را مد نظرداشته باشند و...
91

نکات مرتبط با ايمنی دستگاه
 استاندارد و سالم باشند به نحو مطلوب نگهداری شوند کتاب راهنمای سرویس تعمير و کاربری صحيح و ایمن دستگاه در دسترس کارکنان قرارگيرد
 تجهيزات سنگين را دور از از محلهای حضور کارگران نگهداری کنيد برای حرکت رو به عقب وسایل نقليه آالرم های صوتی در نظر بگيرید کارکنان مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب باشند ( برای جلوگيری از خطراتی مانندپرتاب اشيا ،پاشيدن اسيد  -تماس با روغن داغ  ،اشياء تيز و برنده  ،گازها و بخارات سمی و
) ...
 ترمز دستگاهها و سایر قسمت های حساس بایستی قبل از هر شيفت کاری چك شوند منطقه کار دستگاه را با نوار هشدار دهنده مشخص کنيد دستگاه باید در محلی قرار بگيرد که درختان و خطوط انتقال برق مزاحم کار دستگاهنشوند
 از شعاع عملياتی بازوهای حرکتی بيل های مكانيكی و جرثقيل ها و کاميون ها دور شوید92
 -و ...

نکات عمومی
(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)

 -1 کليه رانندگان و اپراتورها باید آموزشهای الزم را فرا گرفته باشد و دارای گواهينامه ویژه باشند
 -2ماشين آالت باید با نوع عمليات تطابق داشته و محدوده عمليات برای رانندگان مشخص گردد
 -3برای ماشين آالت هر  6ماه یكبار معاینه فنی توسط متخصص انجام و گواهينامه اجازه کار صادر
شود
 -4هنگام کار کردن ماشين آالت در نزدیكی خطوط انتقال برق (فشار ضعيف) باید حریم این خطوط
در نظر گرفته شود و فاصله باالترین نقطه ماشين آالت تا کابل های برق کمتر از  1.5متر نباشد.
 -5کليه قسمتهای متحرك و انتقال دهنده نيرو از قبيل تسمه فلكه  ،زنجير ،چرخ دنده باید داری
پوشش یا حفاظ مناسب و مقاومی باشد.
 -6در مواردی که ميدان دید راننده محدود باشد وجود یك نفر کمك یا عالمت دهنده الزامی است
93



نکات عمومی
(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)

 -7راننده قبل از ترك ماشين باید دستگاه را ترمز و تيغه و یا باکت را روی زمين قرارداده و دستگاه را
خاموش کند
 -8در زمانی که به سبب سستی بستر و یا شيب زیاد تعادل دستگاه به خطر می افتد نباید آن را به
کار انداخت
 -9ماشين آالت را نباید شبها در حاشيه جاده های عمومی متوقف نمود در صورت ناممكن بودن این
امر باید عالئم خطر نصب شود

 -10در زمان کار ماشين آالت ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها ممنوع گردد
 -11ماشين آالت چرخ الستيكی سنگين که اجبارا روی لبه های تيز حرکت می کنند جهت جلوگيری
از ترکيدگی الستيك باید مجهز به زنجير حفاظتی گردند
 -12هنگام حرکت بيل مكانيكی ،باکت باید خالی بوده و بوم در جهت حرکت قرار گيرد
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نکات عمومی
(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)
 -13در زمان تعمیر باکت و تعویض ناخن باید از حرکت ناگهانی دستگاه جلوگیری شود
 -14از تیغه بولدوزر نباید به عنوان ترمز مگر در شرایط اضطراری استفاده کرد

 -15ورود به کابین ماشین آالت در زمان کار فقط برای مکانیک ،مسئول ایمنی و مسئول فنی
کارگاه مجاز است
 -16جلو و عقب چرخهای ماشین آالت در حال توقف باید به دقت مسدود گردد تا از حرکت
احتمالی خصوصا در شیب جلوگیری شود
 -17سوار شدن افراد غیر مجاز بر لودر  ،گریدر  ،بولدوزر و  ...ممنوع بوده و هیچکس حق
ندارد بر روی جام و تیغهای لودر  ،گریدر و  ...سوار شود.

 -18در هوای تاریک گریدر زنی نزدیک لبه ها و کنار دیوارهای بلند ممنوع است
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نکات عمومی
(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)

 -19جابجایی باکت با بار از روی افراد و تاسیسات ممنوع است
 -20در حفر با بیل مکانیکی هیچگاه نباید از زیر محل ماشین خاکبرداری انجام شود
 -21هل دادن خاک با بولدوزر در لبه پرتگاه باید به گونه ای باشد تا در لبه پرتگاه با ایجاد یک مانع
شیبدار به سمت باال از سقوط بولدوزر جلوگیری شود
 -22کلیه ماشین آالت باید مجهز به بوق دنده عقب باشند
 -23روشنایی مناسب جهت کار در شب تامین شود و در نزدیکی معابر عمومی و جاده ها چراغ
چشمک زن نصب شود
 -24جهت جلوگیری از سقوط افراد دهانه های سیلوهای مصالح و قیفهای تغذیه تراک میکسر و پمپ
بتن باید به وسیله چند میله عمود برهم حفاظ گذاری شود
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ايمنی کار با کامیون ها
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متداولترین روش باربری در پروژه ها استفاده از کامیونهای کمپرسی است
از جمله نقاط ضعف این کامیون ها واژگون شدن در صورت لغزندگی سطح جاده یا خیابان
میباشد
در ماشین های خاکبرداری و حمل مصالح  ،احتمال ریزش سنگ و مصالح از قسمت بار وجود
دارد .از این رو باید روی ان با چادرهای برزنتی یا توری پوشانده شود
تجهیز کامیون ها با وسایل زیر ضروری است :
 آژیر مخصوص دنده عقب و تجاوزسرعت کامیون ازحد مجاز صدورز اجازه حرکت به کامیون های دارای نقص فنی مجاز نیست از رانندگی با کامیونهای که انباره سوخت و لوله های سوخت رسانی آنها دچار نقص فنیگردیده باید خودداری شود
 رعایت نوبت بارگیری و توقف در خارج از منطقه عملکرد بیل های مکانیکی بازدید راننده از قسمتهای مختلف ماشین قبل از حرکت و بازدید مخازن سوخت و روغناستفاده از کامیون های کمپرسی که دارای نقص در قسمتهای زیر باشد اکیدا ،ممنوع است :

 - ترمز ها  ،قسمت شاسی  ،چرخ ها و تایر ها  ،فرمان ،روشنایی و باطری ها
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ایمني كار با لودرها

100

 - داشتن گواهینامه ویژه کار با لودر

 - استفاده از کمک استارت پیشنهادی سازنده در هوای سرد
 - عدم مصرف سیگار هنگام استفاده از مواد کمک استارت
 - لزوم تهویه کافی هنگام روشن بودن ماشین در فضای بسته ( گاز حاصل از اگزوز ممکن است
کشنده باشد ).
 - پایین نگهداشتن بار در روزهای طوفانی برای دید بهتر و حرکت در مسیر باد
 - هیچ کس حق ندارد بر روی تیغه لودر سوار شود
 - زمانی از ماشین پیاده شوید که ماشین کامالً توقف کرده باشد
- عدم مصرف داروهای خواب آور و آرامبخش
101

مالحظات ايمني قبل از شروع به كار با لودر :
کنترل قسمت های مختلف دستگاه از جهت عدم وجود نقص. بررسی روغنکاری و گریس کاری مورد نیاز دستگاه. مطالعه یادداشت های شیفت قبل مربوط به نواقص دستگاه. هرگز با دست تر  ،گریسی و یا گلی یا با کفش های آلوده به گریس و روغن و گل داخل کابینماشین نشوید.
 از چرخ ها و سایر تجهیزات به عنوان پله برای رفتن به کابین استفاده نکنید. دنده ها و ترمز ماشین را آزمایش کنید.کنترل چراغها و هشداردهنده های مخصوص عقب.102

مالحظات ايمني در حين كار با لودر:
 عدم انجام تعمیرات موقع روشن بودن موتور لودر. -رعایت حریم های ایمنی در لبه ها و پرتگاهها.

 استفاده از عالیم هشداردهنده صوتی به هنگام عقب و حلو رفت لودر. عدم استفاده از بیل دستگاه به عنوان باالبر. حمل مواد و مصالح  ،بیش از ظرفیت پاکت ماشین ممنوع است. هرگز بار را باالی سر افراد قرار ندهید. در سطوح نا هموار  ،با کاهش سرعت  ،کنترل کامل لودر را در اختیار داشته باشید. پایین نگهداشتن بیل و پاکت به هنگام حرکت ( به جهت مانع دید نبودن ) حرکت با دنده مناسب به هنگان پایین از تپه ها و خالص نمردن ماشین در سرازیری.103

 -حد اکثر شیب مناسب برای کار با لودر چرخ الستیکی  30درجه است.

مالحظات ايمني در پايان كار با لودر:
 بیل دستگاه را روی زمین قرار دهید. تمیز کردن دستگاه از گرد و غبار و روغن و آلودگی های دیگر پس از خاتمه کار در صورت مشاهده نقص  ،برای اطالع شیفت بعدی باید آنها را یادداشت کرد و سرپرست شیفترا مطلع ساخت.
 اجتناب از متوقف کردن لودر بر روی سطوح شیبدار ( و در صورت الزام قراردادن مانع جلویچرخ های آن)
 لودر را خارج از محوطه عملیات متوقف کنید توقفگاه لودر باید از انبارهای سوخت فاصله داشته باشد پس از متوقف کردن دستگاه  ،برای مشخص شدن در شب از شبرنگ  ،چراغ و یا حفاظ استفادهکنید.
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ايمني كار با جرثقيل ها و باالبرها
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جرثقیل :

با پیشرفت صنعت به ویژه صنعت ساختمان یکی از ماشینآالتی که در این امر نقش حیاتی دارند جرثقیللهلا
هستند که عدم توجه به نکاتی چند در مورد کار با آنها میتواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد و موجلب

خسارات مالی و جانی سنگینی شود که این خطرات شامل برخورد ،تماس با خطوط برق ،واژگونی ،جلدا شلدن
بازوی خرپاها ،باز کردن بازوی مشبک ،سقوط اجسام و  ...میباشد.
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موارد استفاده از جرثقیل ها :

 تخلیه و بارگیری مصالح و لوازم. برپایی اسکلت فلزی. -کمک به اجرای اسکلت بتنی

 بتن ریزی باالخص سازه های بلند مرتبه کمک به عملیات ساخت اسکلت فلزی نصب تجهیزات و ماشین آالت مانند سیلو و پاالیشگاه -حمل مصالح و لوازم به طبقات و بالعکس
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نکات ايمنی کار با جرثقیل :
 )1جرثقیل باید مجوز سالمت داشته باشد که پس از کنترل کلیه بخشها برای مدت معین صادر میشود.
 )2قبل از شروع کار با جرثقیل از نشتی روغن ،سالم بودن سیم بکسلها ،کلیدهای قطع کننده و ترمز ها
مطمئن شوید.
 )3در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار را متوقف کنید.
 )4قبل از شروع به کار با جرثقیل باید کلیه حفاظها و پانلها در جای خود قرار گیرند.
 )5راننده باید پیش از حرکت دادن جرثقیل به جلو ،طرفین و پشت سر را هم نگاه کرده و هنگامی که نزدیک
سایر تجهیزات و ساختمانها کار میکند دائما مراقب عابران پیاده باشد کلیه دستگاههای باالبرنده باید مجهز
به بوق خودکار دنده عقب باشند.
 )6قبل از اقدام به اتصال یا جدا کردن گیره تجهیزات یدک کش ،ابتدا باید جرثقیل متوقف شده و دنده خالص
گردیده و ترمزها تست شوند.
 )7جایی که شرایط محیطی منطقه کار ایجاب میکند یک نفر راهنما یا پرچمدار باید در محل گمارده شود.
 )8در ماشینهایی که جرثقیلهای بازویی یا دکلدار روی آنها نصب شده باید محدودیت ظرفیت بارگیری و
شرایط استفاده از جرثقیل در نظر گرفته شود.
 )9راننده نباید قبل از اطالع کلیه افراد ،بار را باال ببرد.
 )10هنگام کار جرثقیل به شعاع کار در اطراف ماشین باید تابلوهای هشدار دهنده نصب گردد.
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 )11هنگام بارگیری یک وسیله نقلیه راننده جرثقیل هرگز نباید:
الف) پیش از اطمینان از اطالع راننده وسیله نقلیه را شروع کرد
ب) بار را باالی سر کارگران تاب دهد
ج) قبل از پائین آوردن بار آن را تخلیه نماید
د) دستگاه را ترک کند در حالی که سیستم (PTOسیستم هیدرولیک) فعال باشد
ه) بار سنگین بر روی زمین بکشد
 )12بخشهای مختلف و وسائل انتقال بار به نحوی انتخاب شود که استقامت کافی را داشته باشد.
 )13بر روی هر جرثقیل باید پالک مشخصات فنی حاوی اطالعات زیر باشد:
الف) نام کارخانه سازنده
ب) تاریخ ساخت
ج) شماره سریال
د) استاندارد
ه) حداکثر ظرفیت مجاز
 )14کلیه جرثقیلها جهت کنترل فاصله بین هوک تا سر بوم باید مجهز به micro switchباشند.
15تمام چرخ دندهها و سایر قسمتهای انتقال دهنده باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشند.
 )16کلیه جرثقیلها باید دارای دفترچه راهنمای مشخصات فنی ساخت و نحوه بهرهبرداری و چگونگی تعمیر و
نگهداری و دفترچه بازرسیهای ضروری باشد.
 )17مقادیر بار مجاز جرثقیل ها باید به طور واضح روی هر سمت جرثقیل عالمت گذاری شود به طوری که
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اپراتورها به راحتی بتوانند آن را بخوانند.

 )19اگر از عالئم هدایت دستی استفاده میشود این عالئم باید استاندارد بوده و کلیه اپراتورها و ریگرها نحوه کاربرد آن ها
را یاد گرفته باشند.
 )20وایرهای حمل بار نباید گریس کاری شوند در صورتی که سیم بکسل با توجه به مغز سیم بکسل از گریس مخصوص مثال
فلزی یا کلسیمی یا پتاسیمی استفاده میشود.
 )21هر گاه وزن بار نزدیک به حداکثر ظرفیت مجاز باالبر باشد اپراتور باید با باال بردن بار به اندازه چند اینچ از سطح زمین و
اعمال ترمزها آنها را آزمایش نمائید.
 )22وقتی قالب در پائینترین موقعیت خود قرار دارد حداقل باید دو دور سیم بکسل روی قرقره باقی بماند.
 )23انتهای سیم بکسل باید به طور ایمن و مطمئن به وسیله دو گیره با زاویه مخالف یا پیچ مخصوص که توسط کارخانه
سازنده جرثقیل یا سیم بکسل تایید شده باشد به قرقره متصل شود.
 )24قالب جرثقیلها را باید به چفت فنری (شیطانک) مجهز باشد.
 )25صحت عملکرد میکرو سوئیچها باید به وسیله آزمایش با قالب بدون بار تعیین گردد.
 )26یک دستگاه کپسول اطفاء حریق از نوع پودر خشک یا سایر انواع مناسب باید در کابین کنترل یا سایر نقاط مناسب بر
روی جرثقیل نصب گردد.
 )27سیم بکسل تنشی و کششی جرثقیل در صورت افزایش طول یا کاهش قطر بیش از حد استاندارد باید تعویض شود.
 )28در هنگام کار جرثقیلها بر روی زمینهای سست ،نرم و یا بر روی سطوح لغزنده (آسفالت ،سیمان و  )...حتما از تخته
چوبی در زیر جک های جرثقیل استفاده شود به نحوی که ابعاد تخته از هر سمت حدود  25سانتیمتر بزرگتر از ابعاد صفحه
جکها باشد.
 )29محل استقرار جرثقیلها کامال مسطح و دور از شیب و پرتگاه و یا خاکریز باشد.
 )30گیج یا Levelفشار روغن هیدرولیک و هم چنین وضعیت نشتی روغن در جکها ،موتور و یا مخازن هیدرولیک به
صورت روزانه کنترل شود.
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 )31طول سیم بکسل بلندکننده بار باید طوری در نظر گرفته شود که زاویه بین دو شاخه سیم
بکسل در داخل قالب از  90درجه بیشتر نباشد.
 )32کار مشترک دو جرثقیل برای بلندکردن بار بایستی با اجازه سرپرست قسمت و با نظارت
مسئول ایمنی باشد.
 )33راننده نباید فراموش کند که ابتدا بار را به مقدار  20سانتیمتر از زمین بلند کرده و بعد از
اطمینان ترمزها بار را باال برده و جابجا نماید.
 )34راننده باید به محض شنیدن استوپ از طرف هر کسی کا باشد دستگاه را متوقف کند.
 )35بارهای مختلف از نظر سایز باید به طور جداگانه حمل شوند و در زمان جابجایی ،بار تا حد
امکان به زمین نزدیک شود.
 )36هنگام سوختگیری موتور جرثقیل را خاموش کند و مطمئن شود که سیگار یا شعله بازی در
فاصله حدود هشت متری از ناحیه سوختگیری روشن نباشد.
 )37موادی مانند بنزین ،اسید ،سودسوزآور و حاللهای پاک کننده که بخارات سمی و آتشگیر
منتشر میکنند را در کابین انبار نکند این گونه مواد را در ظروف سربسته و در مکان ایمن نگهداری
کند.
 )38در زمانی که سرعت باد بیش از  10متر بر ثانیه میباشد کار باید متوقف شود.
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رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه :
)1در عملیات چاه کنی تا عمق  5متر ،وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه ،حداقل وجود  3نفر
برای ادامه عملیات الزامیست ،با شروع حفر انباری چاه یک نفر کمک کلنگ دار به افراد گروه اضافه
می شود.
)2برای حفاظت کارگران از خطر ریزش اطراف چاه ،باید در محل ایستادن کارگران تخته یا الوا رهای
زیرپایی با مقاومت و پهنای کافی گذاشته شود  .برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه،
دوردهانه باید آستانه ای به عرض حداقل  15سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد.
)3مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی ،باید طناب نجات را به کمک کمربند ایمنی
مخصوص به خود بسته باشد.
)4در مواردی که نوع مصالح استخراج شده از حفاری چاه به صورتی است که کاله و سپر حفاظتی
تکافو نمی کند ،باید در فواصل مناسب از دیواره میله چاه پناهگاههایی تعبیه شود که در صورت لزوم
مقنی در این محلها مستقر شود.
)5خاک حاصل از کندن چاه ،نباید به فا صله کمتر از  2متر از کناره های چاه ریخته شود به نحوی که
احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود نداشته باشد.
)6در صورتی که احتمال کمبود اکسیژن در اعماق چاه وجود داشته باشد ،باید نسبت به تعبیه وسایل
مناسب برای هوادهی به داخل چاه اقدام شود ،این وسایل باید به تجهیزات ا یمنی الزم برای جلوگیری
از خطر برق گرفتگی مجهز شده باشند.

ایمنی در کار قالب بندی :
پایداری از مهمترین نكاتی است که باید در قالب بندی رعایت شود ،کافی نبودن پایه ها و یا
مهارهای افقی سكوها ،عدم حضور کارگران ماهر ،درست نبستن قطعات قالب به یكدیگر ،در نظر
نگرفتن بارهای زنده و مرده وارد به قالبها و نيز لغزش خاك مجاور قالب و غيره می توانند باعث
خرابی قالب و حوادث ناگوار شوند ،لذا باید قالب بتن قبل از بتن ریزی توسط دستگاه نظارت،
بازدید و نسبت به استحكام آن اطمينان حاصل شود تا در موقع بتن ریزی ،قالب فرو نریزد ،رعایت
ضوابط مربوط به قالب بندی مطابق مندرجات فصل ششم ضروری است.
در مو قع برداشتن قالب بتن باید احتياطهای الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر احتمالی
سقوط بتن یا قالب صورت گيرد

کار با ویبراتور :
هنگام کار با ویبراتور ،برای حفظ سالمتی کارگران و نيز افزایش عمر دستگاه ،باید به موارد زیر توجه
شود:
)1در ویبراتور باید تمام سيمها و کابلهای برق از داخل لوله های الستيكی عبور نماید.
 )2قسمت لرزاننده دستگاه باید به وسيله فنر یا الستيك از قسمت فوقانی جدا شده باشد  .دستگاه باید
زمانی به کار افتد که ميله ویبراتور روی بستر نرمی قرار گرفته باشد .
)3باید از کار کردن با ویبراتور در بتن سخت شده و نيز زدن ميله ویبراتور به جدار قالب و ميلگردها احتراز کرد .
زیر پای کارگرانی که با ویبراتورکار می کنند ،باید تخته ای قرار گيرد که لرزشهای وارده از ویبراتور کمتر به بدن
کارگران منتقل شود،
)4همچنين باید دقت شود که قسمت لرزنده دستگاه به دست کارگر اصابت ننماید  .کارگری که با ویبراتور
کار می کند ،باید در فواصل زمانی مناسب به پزشك مراجعه و برای ادامه کار گواهی دریافت نماید  .اصوالً
نباید یك نفر به طور مداوم و به مدت طوالنی به کار با ویبراتور ادامه دهد.

برخی نکات مقررات ملی به روایت تصویر
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بسمه تعالی
جناب آقای  .....................کارفرمای محترم و آقای مهندس  .................مجری محترم سااامتما  ......سا
بتنی/فلزی بااه کاابت تاای  ....................و شاامارپ کروه ااه ..................شااهرنهری من .ااه  ..........وهقااد نر:
.......................
ل.فا :هول هیمنی – بعدکار
احتراما اینجانب  ،......................مهندس ناظر معماری/سازه ساختمان صدراالشاره ،باعنایت به اینکهه سهاختمان مهرکور در
شروع بکار و اجرا می باشد ،موارد ذیل جهت رعایت و تامین کامل ایمنی کارگاه و کارگران و پیمانکاران جزء و سایر افراد
مسوول مشغول در آن کارگاه ایفاد می گردد (برگرفته از مبحث دوازدهم مقررات ملی و آیین نامه حفاظت کارگاه):
 -1ق ل هز ه جام هرگو ه عملیات سامتما ی (تخریب و گونبرنهری و ماک رنهی و  ،)...هوال سامتما ب.ور کامل
بیمه حوهنث و مسوولیت مد ی (با لحاظ مهندسین و کلیه کیما کاره و کارگره ) گرنن و نر ا ی با مهناادس
اظر سازپ هماهنگی الزم بعمل آید .الثا شه توسط مجری و ساز دپ محترم بررسی کامل گرنن.
 -2جهت پیاده سازی ساختمان ،ابتدا از موقعیت بر و کف ساختمان (حدود و ثغور زمین بر اسهاس سهند و نقشهه و کهد
ارتفاعی پیاده رو و معماری نقشه) در محل احداث اطمینان الزم حاصل گردد .اجرای آرماتوربندی و بتن ریزی اسهکلت و
سقف و راه پله در طبقات بصورت همزمان و طبقه به طبقه انجام پریرد ،تا دسترسی به طبقات بهرای کهارگران و عوامهل
فنی و ناظر پروژه به سهولت و با حفظ کامل ایمنی صورت پریرد و استفاده از هرگونه نردبان کوتاه و غیر استاندارد پرهیز
گردد .حصارکشی محل قرارگیری کارگران در جایگاه کار و داربست و یا استفاده از کمربند ایمنی و حمایل در محل کهار
بطوریکه امکان لغزش آن روی لوله عرضی داربست فراهم بوده و قابلیت جابجایی بهمراه کارگر و نماکار را داشته باشهد و
در کل بدون اینکه مانع حرکت عرضی و جابجایی باشهد ،ایمنهی نامبردگهان را در حهین کهار حفهظ و در مقابهل سهقو
احتمالی محافظت نماید .جهت نصب داربست و همچنین تردد به طبقات داربست ،حتما دسترسی مناسب و راه پله ایمن
تعبیه گردد.
 -3به هنگام کار در ارتفاع و جهت جلوگیری از سقو به هنگام آرماتوربندی و قالب بندی و جوشکاری و بتن ریزی و ،...
حتما از وسایل حفاظت فردی مثل کمربند ایمنی متصل به حمایل بند کامل بدن و طناب نگهدارنهده از سهقو و سهایر
تجهیزات مناسب و استاندارد که توسط کارفرما تهیه و در اختیار کارگران و عوامل فنی قرار می گیرد ،استفاده گردد.
 -4تمامی تجهیزات و وسایل حفاظت فردی ،قبل از هر بار استفاده ،بطور کامل بازرسی و بررسی گردنهد و از اسهتفاده از
وسایل و تجهیزات معیوب و غیراستاندارد خودداری گردد.
 -5نظر به نماسازی ساختمان وسیمانکاری جانبی آن و استفاده از داربست ،رعایت نکات آیین نامه ای و مبحث  12بویژه
رعایت فاصله پایه های عمودی (حداکثر  250سانتیمتر) ،عرض داربست (حداقل  50سانتیمتر) ،اسهتفاده از تتتهه ههای
زیرپایی محکم به ضتامت حداقل  5و عرض  25سانتیمتر به عرض حداقل  50و بصورت چسبیده و متصهل بههم و غیهر
لغزنده ،حصارکشی محل قرارگیری کارگران در جایگاه داربست و یا اسهتفاده از کمربنهد ایمنهی در محهل کهار بطوریکهه
امکان لغزش آن روی لوله عرضی داربست فراهم بوده و قابلیت جابجایی بهمراه کارگر و نماکار داشته بوده و در کل بدون
اینکه مانع حرکت عرضی و جابجایی باشد ،ایمنی نامبردگان را درحین کار حفظ و در مقابل سهقو احتمهالی محافظهت
نماید .کار بر روی ارتفاع و داربست بدون تجهیزات مرکور بویژه بهنگام وزش باد و شرایط جوی نامساعد ممنوع است.
 -6داربست بطور مناسب به سازه اصلی ساختمان متصل گردد و از اتصال آن به دیوارها و جانپنهاه سهاختمان خهودداری
شود .درصورت استفاده از پایه های مورب ،شبرنگ و ضربه گیر در محل اتصال بهه خیابهان جههت جلهوگیری از برخهورد
عابران و خودروها بصورت هشداردهنده فراهم باشد.
امضاء مهندس ناظر معماری/سازه:
امضاء کارفرما (صاحب کار یا سرمایه گرار):

- pg. 1

امضاء مهندس مجری:

تدوین کننده :دکتر یوسف ساجد  -مدرس اصول خدمات مهندسی و ایمنی

 -7به لحاظ استفاده از باالبر در طبقات ،الزم است اتصال بدنه (قاب) آن به سقف کامهل بهوده و بهه سهازه سهقف متصهل
باشد .ضمنا تمهیدات ایمنی الزم درپای باالبر و در محل بارگیری مصالح تامین گردد بطوریکه دپوی مصالح فاصله ایمنی
مناسب از پای باالبر داشته باشد تا جای فرار برای سقو احتمالی مصالح برای کارگر بارگیر فراهم باشد .باالبر اسهتاندارد
و مجهز به حفاظ و فیوز برق و  ...باید باشد.
 -8جانپناه های احداث شده در بالکن ها و پشت بام به ارتفاع آیین نامهای ( 110سانتیمتر) چیده شده و بطهرز مناسهب
نبشی کشی و به سازه اصلی متصل گردد تا از سقو و ریزش آنها جلوگیری گردد.
 -9بهنگام هرگونه کار در ارتفاع باالی  120سانتیمتر ،بعنوان مثال نازک کاری زیر سقفی ،ترجیحها از داربسهت حجمهی
(کفراژبندی) مناسب استفاده گردد و از قراردادن تتته های زیرپایی روی بشکه های غیر مطمهئن و یها گونیههای گه و
سیمان و  ...خودداری گردد.
 -10در صورت استفاده از سنگ در نما ،از سنگهای مناسب آهکی بویژه تراورتن اسهتفاده گهردد و از سیسهتم اسهکو
سنگ استفاده شود و در دوغاب ریزی پشت سنگ ها و یا سایر مصالح نمها ،از ریتهتن سهیمان خشهو توسهط پیمانکهار
خودداری گردد چرا که باعث زود خشو شدن مالت و ول شدن سنگ نما می گردد .ضمنا هرگونه سنگکاری با مالت در
دمای زیر  5درجه بدون تمهیدات الزم ممنوع است.
 -11کلیه بازشوها و پرتگاهها همچون چاله آسانسور و نورگیرها و باکس راه پله و اطراف سهاختمان در طبقهات  ...بنحهو
مناسب پوشیده شوند و دور تمامی بازشوها و چشم پله ها و پرتگاههای اطراف ساختمان در طبقات حصارکشی مناسب و
ایمن (مثل داربست بندی) با عالیم الزم انجام پریرد تا از سقو افراد جلوگیری گردد .بعد از نصب درب آسانسهور ،بایهد
آنرا محکم و کامل بسته و از بازشدن آن و حمل مصالح و  ...جلوگیری بعمل آید.
 -12جهت استفاده از پنجره های دوجداره ،از سیستم قاب بندی فلزی و نبشی کشهی کامهل اسهتفاده گهردد .همچنهین
دیوارهای نماها و سایر دیوارهای پیرامونی و جداکننده ها ،بنحو مقتضی و بر اساس جزییات نقشه یها مشتصهات منهدر
در پیوست ششم آیین نامه  ،2800نبشیکشی گردد و لبه کلیه دیوارهای جداگر در انتهای آزاد نبشی کشی کف تها زیهر
سقف صورت پریرد .بهنگام نبشی کشی در نما و اطراف طبقات جهت دیوارچینی باید مقررات مربو به کار در ارتفهاع و
تمهیدات الزم جلوگیری از سقو جوشکر و کارگران ایجاد گردد.
 -13به دلیل احتمال سقو مصالح از نما و  ...و خطری که عابران اطراف و کارگران را تهدید می کند ،حتمها دور محهل
اجرای نما و سیمانکاری و داربست و هر نوع کار در جداره بیرونی ساختمان و همچنین محدوده کارگاهی بطهور کامهل و
به فاصله ایمن از ساختمان با استفاده از حصار موقت (به ارتفاع  )1.90و نوار زرد رنگ هشداری محصور گهردد .بطوریکهه
ایمنی عابرین و کارگران پای داربست و اطراف ساختمان کامال حفظ گردد .در صورت اسهتفاده از شیشهه ههای بهه ابعهاد
باالی  1متر ،حتما از نوع سکوریت استفاده گردد .در صورتیکه فاصله پای سهاختمان از محهل تهردد عهابران و سهواره در
معابر ،کمتر از  25درصد ارتفاع نهایی ساختمان باشد ،باید ایمنی الزم با استفاده از راهرو سرپوشهیده بهه عهرض کهافی و
سراسری و هم عرض کل معبر (هر کدام که الزم است) با مصالح مناسب و مقاوم تامین گردد.
 -14بهنگام کار با ماشین آالت سنگین ،ضمن بازدید دوره ای از قسمتهای متتلف ماشهین (از جملهه دکهل ،بهوم ،سهیم
بکسل و قالب و سایر بتشها) ،ایمنی معابر و تاسیسات اطراف و همچنین ایمنی اکیپ اجرایی بطور کامل تامین گهردد و
مجوزهای الزم برای استقرار ماشین آالت در معابر اخر گردد .ضمنا هرگونه تردد با جرثقیهل و بهاالبر و  ...توسهط افهراد و
همچنین حمل و عبور دادن بار از روی معابر و ساختمانهای اطراف ،ممنوع است.
امضاء مهندس ناظر معماری/سازه:

امضاء مهندس مجری:

امضاء کارفرما (صاحب کار یا سرمایه گرار):
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 -15هرگونه حمل مصالح از چاله آسانسور یا محل های دیگهر ،بهدون ایجهاد تمهیهدات الزم ایمنهی از جملهه تجهیهزات
نگهدارنده کارگران ار سقو ممنوع بوده و باید حمل بار با وسایل استاندارد (مثل باکت سالم و سبد متصوص و  )...بهوده
و هربار قبل از بلند کردن بار ،باید از سالم بودن سیم بکسل و قالب و  ...و اسهتحکام و پایهداری بهاالبر اطمینهان حاصهل
گردد.
 -16در تمام مراحل ساختمان استفاده کلیه کارگران و اکیپ ها و مهندسین و مراجعه کنندگان به کارگاه ،از تجهیهزات
حفاظت فردی استاندارد ( از جمله کاله و کفش و عینو ایمنی و طناب و کمربند و حمایل بند کامل بدن بهرای کهار در
ارتفاع) الزامی بوده و در صورتیکه نامبردگان از استفاده از تجهیزات ایمنی سرباز زنند ،الزم است از نهامبرده تعههد و اثهر
انگشت مبنی بر تحویل تجهیزات اخر گردد تا مسوولیت عدم استفاده از آن بر عهده شهت خهاطی باشهد .ضهمنا بایهد
مابین تمامی پیمانکاران جزء و کارفرما و مجری ساختمان ،قرارداد انجام کار منعقد و شهرایط خصوصهی منجملهه نکهات
ایمنی الزم و متناسب با نوع کار ،ضمیمه قرارداد فیمابین گردد.
 -17علیرغم رعایت کلیه مفاد فوق الرکر و سایر موارد ایمنی کارگاه ،در صورتیکه هرکهدام از پیمانکهاران جهزء ،خهویش
فرمایان مشغول در کارگاه و سایر کارگران (که باید دارای کارت مهارت بوده و نباید روزمهزد باشهند) ،حاضهر بهه رعایهت
نکات ایمنی نشدند ،سریعا نسبت به قطع همکاری و فسخ قرارداد اقدام و کار را به شت یها گهروه ثالهث واجهد شهرایط
واگرار گردد.
 -18از بکارگیری کارگران روزمزد میدانی ،افراد زیر  18سال (بدلیل عدم مشمولیت بیمه) و افرادی کهه نکهات ایمنهی را
نادیده میگیرند ،جدا خودداری گردد تا مسوولیتی متوجه مهندس نهاظر و سهایر مهندسهین پهروژه و کارفرمهای محتهرم
نباشد.
 -19قبل از شروع مرحله سفتکاری الزم است هماهنگی الزم با مهندس معمار صورت پریرد و کلیه دیوارهای پیرامونی و
کفهای مشترک با فضای آزاد (مثل پارکینگ) بر اساس جزییات اجرایی موجود در نقشه مصهوب یها ههر سیسهتم مهورد
تایید مرکز تحقیقات و مسکن و سازمان نظام مهندسی (منطبق بر مبحهث  19و حریهق و صهوت ) انجهام گهردد .ضهمنا
بهنگام اجرای اسکلت بتنی ،باید تمهیدات الزم جهت اتصال نبشی و شاسی کشی های نما و سایر ملحقات به سازه اصلی
با هماهنگی با ناظر سازه در نظر گرفته شود.
 -20امید است با رعایت نکات ایمنی مندر در مبحث  12مقررات ملهی سهاختمان و آیهین نامهه حفاظهت کارگاهههای
ساختمانی وزارت کار و سایر مباحث مربوطه ،روند اجرای پروژه از نظر فنی و ایمنی کهامال صهحیح و اصهولی پهیش رود.
مسولیت فنی و ایمنی و حسن اجرای کلیه مراحل ساختمان بر اساس مفاد مبحث دوازدههم ،بهر عههده مجهری محتهرم
ساختمان و تهیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی به درخواست مجری ،بر عهده صاحبکار (یا سهرمایهگهرار) محتهرم مهی
باشد و تمامی شرایط فنی و ایمنی الزم باید در قرارداد فیمابین مجری و صاحب کار قیهد و یها ضهمیمه قهرارداد گهردد/.
بتاریخ99-9-28 :
هین تذکرهت و کات فنی و هیمنی نر  20بند و  3صفحه و سه سخه تنظیم و یکی هز سخ تحویل کارفرما /مجری گرنید.

امضاء مهندس ناظر معماری/سازه:

امضاء مهندس مجری:

امضاء کارفرما (صاحب کار یا سرمایه گرار):
رونوشت:
 نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان /نظارت ماده  35مسکن اداره کل -اداره کل کار و امور اجتماعی /بتش بازرسی و ایمنی
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ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :
ﺷـــﻤﺎﺭﻩ ﻭ ﺗـــﺎﺭﻳﺦ ﭘﺮﻭﺍﻧـــﻪ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ...........................................................................ﻣﺎﻟـــﻚ ...................................................................
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ  ....................................................................................ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ .................................................................................
ﺁﺩﺭﺱ ﭘﻼﻙ ...........................................................................................................................................................................................
ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ :
ﺩ
ﺝ
ﺏ
ﺍﻟﻒ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻨﺘﺮﻝ :

ﻧﻜﺘﻪ :
.۱
.۲

.۳
.۴
.۵

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ  ۲-۳-۱-۱۲ﻣﺒﺤﺚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺠﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ً ﺝ ﻭ ﺩ ً ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ،ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ )ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ
ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ،ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ  ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 .۱ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ :
ﺗﻬﻴﻪ ،ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ 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.
 .۲ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ :
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺮﻕ )ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ( ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺁﻧﻬﺎ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ.
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻄﻮﻁ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑـﺮﻕ
ﻓﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻗﻮﻱ ﻭ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻱ.
 .۳ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮﺩﻱ :
ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ )ﻛﻼﻩ ،ﻛﻔﺶ ،ﺩﺳﺘﻜﺶ،ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﺠﺎﺕ  (....ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ.
ﺁﻣﻮﺯﺵ ،ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ.
 .۴ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ :
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ.
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ.
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.
ﻋﺪﻡ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺷﻨﺎﺋﻲ ،ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻭ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻣﻦ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﻱ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺧﻄﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮﺩﻱ( ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﻮﭖ )ﻣﻬﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ( ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺭﻭﻱ ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﭘﻮﺵ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ.

 .۵ﻧﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺵ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ :
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻮﺵ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺗﮕﺎﻫﻬﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺳﻘﻒﻫﺎ ،ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎﺕ ،ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ
ﭘﻠﻪ ،ﺳﻄﻮﺡ ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ،ﭼﺎﻟﻪﻫﺎﻱ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ،ﻣﺤﻞ ﺩﺍﻛﺘﻬﺎﻱ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ،ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﻮﻟﺮ ﻭ ...
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﺧﻮﺭ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ.
 .۶ﺭﺍﻩ ﭘﻠﻪ :
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﭘﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺐﺩﺍﺭ ﺩﺍﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﭘﻠﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺟﺮ ﻭ ﮔﭻ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻠﻪﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺯﻥ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ.
 .۷ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ :
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ،ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻤﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ.
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.
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺑﺴﺘﻬﺎﻱ ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ.
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺩﻛﻠﻬﺎﻱ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ )ﻧﺮﺩﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﻻﻳﻲ( ﻭ ﭘﺎﺧﻮﺭ ﭼﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ.
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ.
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ.
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻮﻱ )ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻑ(
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ.
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺮﺽ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ) .ﺣﺪﺍﻗﻞ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  ۱۵۰ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺸﻜﻪ ،ﺑﻠﻮﻙ ،ﺁﺟﺮﻫﺎﻱ ﻟﻖ ﻭ ﺟﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻜﻴـﻪﮔـﺎﻩ ﺩﺍﺭﺑـﺴﺖ ﻭ ﻳـﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ.
 .۸ﺑﺎﻻﺑﺮ :
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻻﺑﺮ.
ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﻻﺑﺮ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻼﺏ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺿﺎﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮ.
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻔﺎﻅ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻗﺮﻗﺮﻩ ﺳﻴﻢ ﺑﻜﺴﻞ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎﻻﺑﺮ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺒﺪ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ.
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻛﺸﺎﻧﺪﻥ ﺳﺒﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁﻥ.
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﻭﺭ ﻭ ...
 .۹ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ :
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺟﻌﺒﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ.
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﺋﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ )ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ،ﮔﺎﺯ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ(.
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻮﺷﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻴﻨﻚ ،ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺩﺳﺘﻜﺶ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ.
ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻃﻔﺎﺀ ﺣﺮﻳﻖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﮔﺮ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﺮﺥ ﺩﺳﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﮔﺖ(.
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻴﺐ ﻭ ﻧﻘﺺ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ.
ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.
 .۱۰ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ :

