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:سر فصل مطالب بخش اول

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



مقدمه

ه رویهداد پهیب بینهی نشهدن و نایوشهایندی اسهت که« حادثهه»بر اساس تعریف، 
نیه  با جراحت یا یسارت مهالیفعالیتهای کاری را دچار وقفه کردن و ممکن است 

عی بریی از حوادث، موجب بروز یسارات و آسیبهای انسانی، اجتمها. همران باشد
نهی و صنعتی جدی می شوند که این امر از طریق کاهب رانهدما  کهاری، تهرثیر مع
و بهه داری بر بهرن وری و تولید یواهد داشت و نکته مهمتر، اثرات سوء اجتماعی

.تبع آ  اثرات روانی حاصله بر روی نیروی کار می باشد



آمار جهانی حوادث ناشی ازکار

ا  یهود ساالنه بیب از دو میلیو  نفر بر اثر بیماری ها و حوادث ناشی از کار ج
.  را از دست می دهند

 میلیو  حادثه منجر به جراحت نی  رخ مهی دههد کهه 268عالون بر این ، ساالنه
روز از کار یود غایهب یواهنهد 3مصدومین ناشی از این گونه حوادث حداقل 

.بود 

از کهار سازما  بین المللی کار برآورد کردن  است  که حوادث و بیماریهای ناشی
در ایرا  .)تولید نایالص دایلی می گردد درصد4باعث از دست رفتن حدود   

(ه ار میلیارد توما 30حدود  



در ایرانآمار حوادث ناشی ازکار

 دومین عامل مرگ و میر در ایرا  بعدسومین عامل مرگ و میر در جها  و
.  از تصادفات حوادث ناشی از کاراست

 ه ار حادثه بهودن کهه از 24حدود 93در سال  تعداد حوادث ناشی از کار
.نفهههر جههها  یهههود را از دسهههت دادن انهههد1874ایهههن تعهههداد حادثهههه 

46 فتد اتفاق می اپروژن های سایتمانی کل حوادث ناشی از کار در درصد
طبهق )درصد آ  منجر به مرگ و میر نیروی کهار می شهود70که متاسفانه 

یافتهه درصهد کهاهب 38، به حهدود 97این رقم در سال که (. 1393امار 
.است

دکتر یوسف ساجدHSEمبانی 











:اهمیت  حوادث  ناشی  از کار

کشته بهمنجرکه می شوندحوادثی قربانی کارگرمیلیو  دن هاجها  درساله همه
شدن شرمنتآمارطبق بر.می گرددآ  هاازکثیری تعدادکارافتادگی ازیاوشد  
انحه سدچاریکی کارگرنفردن هرازساالنه صنعتی ،پیشرفته کشورهای در

. رودمیهدربه ملی کارروزهای درصدپنج سوانح ،اینگونه نتیجه درومی شود
ن اش یانوادافرادیاوکارگرفردناراحتی سبب سویی ازکارازناشی حوادث 
صادی اقتبنیا  ت ل ل وسرمایه رفتن بین ازسبب دیگرسوی ازومی شود
شایا  اهمیت دارای زیردیدگان های ازحوادث اینگونه لذا.می گرددجامعه 
:می باشندتوجهی 



انسانینظراز-الف
 ارگرکشخص ناراحتی ودردسبب ج ئی ولوکارازناشی حادثه هرگونه

اشدبشدیدحادثه که صورتی دراست بدیهی .می شودیانوادن اش افرادو
شتری بیاهمیت مسئله این شوددائمی کارافتادگی ازیامرگ به منجرو

.می کندپیدا



اجتماعینظرازـب
افرادرکانیروی به بستگی اجتماعی هرترقی وپیشرفت که آنجااز

وزندگی امرارمعاش مایه تنهانه کارگرهرکارمحصول لذادارد،جامعه 
. باشدمینی جامعه یك اقتصادپشتوانه وسرمایه بلکه اوست یانوادن 
سنین درافرادرااجتماعی هرافراد%60تا50به ن دیك می دانیم چنانکه 

درمخصوصاًجامعه ،فعال افراداصل درولی .می دهندتشکیل کار
این ازاگرحال می باشندجمعیت کل %25حدوددررشدکم کشورهای 

جام انرایودکارنتوانندکارازناشی حوادث علت به نی افرادی تعداد،
.می گرددجامعه اجتماعی وضع درت ل ل سبب امراین دهند



اقتصادینظرازـج
 جامعه وکارفرماکارگر،برای باشدکه درجه ای وصورت هربه حوادث

یم غیرمستقومستقیم صورت به زیا  هااین .دارددربراقتصادی زیا  های 
لت عبه کاروقفه ازناشی یسارت ازمی توا  مستقیم زیا  های از.می باشند
ی کارافتادگازمورددرپردایتی یسارات سرانجام ودرمانی ه ینه های حادثه ،
آ  ارمقدکه غیرمستقیم زیا  های محاسبه در.بردنام رافوت یاودایم موقت ،

درفه وقازناشی زیانهای بایداست مستقیم زیا  های ازبیب کشورهاتمام در
مورددرگفتگووبحث مصدوم ،فردبه کرد  کمك علت به کارگرا  سایرکار

تاتا  بیمارسبه کارگرانتقال ازپس کارنظم ریختن به هم حادثه ،وقوع علت 
وماشین آالت به واردن یسارات امور،انجام برای مناسب فردگماشتن موقع 
در)کاربه برگشتازپس مصدوم کارگرفعالیت تقلیل ازناشی یسارات نهایتاً

.گیردقرارتوجه مورد(معلولیت صورت 



تعاریف

Hazard:خطر

ی شهود به منبع یا وضعیتی گفته مه
کل که دارای پتانسیل آسیب بهه شه

جراحههات انسههانی یهها بیمههاری ، 
ار یرابی اموال و تخریب محیط که

.یا ترکیبی از این موارد باشد 



 Incident:رویداد

یا ومی شودکه منجر به یك حادثهیعبارت است از یك ریداد یا اتفاق
.ردپتانسیل منجر شد  به حادثه را دا

رویداد

هشبه حادث حادثه



Accident:حادثه

اق حادثه عبارت است از یك اتفه
ممکهن نایواسهته کهه رویهدادیا 

جراحت, بیماری , به مرگ است 
صههدمه و یهها سههایر یسههارات , 
(Loss )منجر شود.



Near-miss:شبهحادثه

ماری، به اتفاقی که در آ  هیچگونه بی
جراحت،یرابی و یها زیهانی حهادث 

گفتههه مههیشههبه حادثهههنشههدن باشههد 
(به اصطالح به ییر گذشت (.دشو

 رد حتماً شبه حوادث بایهد مهو: نکته
بها تج یه و تحلیهل قهرار گرفتهه تها

اقدامات کنترلی مانع وقوع  حهوادث
شویم 



RISKریسک

.ستناشی از وقوع یك رویداد یطرناک ا( های)ترکیبی از احتمال و پیامد 

احتمال

پیامد

ریسک



تعریفسطح خطراحتمال خطر

.به طور مکرر اتفاق می افتد5مکرر

.چندین بار یا غالباً رخ می دهد4محتمل 

.گاهی اوقات اتفاق می افتد3گاه به گاه

خیلی کم یا 
2بعید

کمخیلیوداردامکانامااستمحتملغیر
.دهدمیرخ

غیر محتمل 
اما امکان )

(دارد
1

آنازتوانمیکهاستکمآنقدرآناحتمال
ودهدنمیرخهیچگاهیانمودنظرصرفه

.استمحتملغیر

.استمعینزمانیدورنیكدریطریكپیوستنوقوعبهامکا دهندننشا •

(Probability)خطروقوعاحتمال



طریآمد دربالفعلصورتدرکهاستتلفاتیویساراتدامنهووسعتدهندننشا •
.شودمیایجاد

(Severity)خطرپیامدیاشدت

تعریفطبقهنوع خطر

مسیسترفتنبینازیامیرومرگ4فاجعه بار

3بحرانی
شدید،شغلیهایبیماریجراحات،

سیستمبهشدیدهایآسیب

2مرزی یا حاشیه ای
جزیی،شغلیهایبیماریجراحات،

تمسیسبهکوچکنسبتاًهایآسیب

جزیی یا قابل چشم 
1پوشی

آسیبوشغلیهایبیماریجراحات،
کوچکخیلیهای



ه ارزیابی ریسک ب
JSAروش 



ه ارزیابی ریسک ب
JSAروش 



ماتریسارزیابیریسک
هاجهت طبقه بندی وارزیابی ریسکابزاری مناسب



(Tolerable Risk)ریسکقابلتحمل

رفتنگنظردرباوبودنسازما توسطتحملقابلحدتاآ می ا کهریسکی
.آیدمیپایینایمنیوبهداشتیمشییطوقانونیال امات

بستگیوبودنمتفاوتفردهریاسازما هربرایقبولقابلریسكسطحمعموال
رب،مجانسانیعواملتکنولوژیکیهایمحدودیتاقتصادی،ومالیمنابعبه

.داردمخفیهایریسكمثلایزمینهریسکهایومدیریتتصمیموصالحدید

ارزیابی ریسک

اقدامات کنترلی 



:قانونتامیناجتماعی60تعریفحادثهناشیازكارطبقماده

 برای   حین انجام وظیفه و به سبب آحوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در
یمهه منظور از حین انجام وظیفه تمامی اوقاتی است که ب. بیمه شدن رخ می دهد 

ار شدن در کارگان یا موسسات وابسته یا سایتمانها و محوطهه آ  مشهلول بهه که
باشد و یا به دستور کارفرما در یارج از محوطه کارگان مامور انجهام کهاری مهی

وا  اوقات مراجعه به درمانگان و یا بیمارسهتا  ، بهرای درمها  و ته” ضمنا.باشد 
ه شهمار بخشی ، رفت و برگشت از یانه به کارگان نی  ج ء زما  انجام وظیفه به

دادن می آید ، به شرط آنکه حادثه در زما  عادی رفت و برگشت به کارگهان رخ
و ه شهدگا  اقدام برای نجات سایر بیمباشدحوادثی که برای بیمه شدن به هنگام 

.کمك به آنها رخ می دهد نی  حادثه ناشی از کار محسوب می گردد



:انواعحوادث

صنعتی
کشاورزی
 سایتمانی*

 معاد
یدماتی
ترابری



درصدحوادثناشیازكاربوقوعپیوسته
برحسبفعالیتهایاقتصادی
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دالیلعمدهوقوعحوادثدربخشساختمان

پراکندگی و موقتی بود  ماهیت کاری کارگان های سایتمانی❖

انیسایتمکارگاههایوکارفرمایا ،پیمانکارا کارگرا بیندرایمنیفرهنگضعف❖

صالحیتدارایمتصدیا وماهرکارگرا کمبود❖

سایتما اندرکارا دستبرایتخصصیهایآموزشنبود❖

 سایتمادربخبشللیازفرصتزیادیبخبغیرمجازواشلالیارجیاتباعوجود❖

سازوسایتبخبدرصالحیتفاقداشخاصگستردندیالت❖

استانداردفاقدسایتمانیتجهی اتومصالح❖



:طبقهبندیحوادثبراساسماهیتحادثه

ارتفاعازسقوط
هادریچهوهاکانالدرو بهسقوط
دستگانمتحرکاج اءبینبد اعضایکرد گیر
یورد سکندرییاویورد سر
هادستگانازقطعاتشد پرتاب
الکتریسیتهجریا باتماس/مواجهه
باالدماهایباتماس/مواجهه
تشعشعاتباتماس/مواجهه
شیمیاییموادباتماس/مواجهه
00000



طبقهبندیحوادث
ز امروزن تقسیم بندی های گوناگونی برای حوادث وجود دارد که عبارتند ا:
1-حوادث عمدن
مهالی منظورحوادثی است که منجر به فوت یا نقص عضو گردیدن و یا یسارت

.قابل مالحظه ای را ایجاد نمودن است 
2- حوادث ج ئی
راحت منظورحوادثی است که منجر به جراحت شدن و جهت بهبودی نیاز به است

.پ شکی داشته و  یا یسارت مختصری را موجب شدن باشد 
3-حوادث منجر به کمك های اولیه: 
 ورد بهداری صهنعت مه/  منظور حوادثی است که بصورت سرپایی در اورژانس

.معالجه قرار گرفته و فرد پس از آ  قادر به ادامه فعالیت یواهد بود 
4- شبه حوادث:
ی را منظور رویدادهایی است که علیرغم رخ داد  ، هیچ گونه آسیب و یا یسارت

(.باشد می توانست داشته ولی ) به همران نداشته است  



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 
 ، مورد شبه 600این هرم نشا  دهندن آ  است که قبل از بروز یك حادثه عمدن

پیامهد حادثه رخ می دهد ،  متاسفانه در اکثر صنایع کشورما  به دلیل شهدت  و
ی بر روی ناچی  شبه حادثه ، علت وقوع آ  مورد توجه قرار نگرفته و اقدام کنترل

. آ  صورت نمی پذیرد 
ثه عمهدن به عبارت دیگر شعار حادثه یبر نمی کند دیگر اعتباری ندارد زیرا حاد

دن است قبل از وقوع ، بارها ایطار نمودن است لیکن نسبت به آ  بی توجهی ش
.
روز حوادث از اینرو می توا  این چنین نتیجه گیری نمود که برای پیشگیری از ب

.عمدن ، پردایتن به شبه حوادث بسیار مهم و اساسی می باشد 



هنياز به كمك هاي اولي

شبه حادثه

حوادث جزئي

حوادث عمده



هزینههایحوادث

 ه ینه های مستقیم:
 مانند ه ینه ههای درمها  و غرامهات پردایتهی ، تعمیهرات ، یسهارت یها

....لیه و ازدست رفتن محصول ، آسیب به سایتما  ، آسیب به وسایل نق
 ه ینه های غیر مستقیم:
حویهل مانند ه ینه های توقف کار و فعالیت ، ه ینه تعهد جهت تولید و ت

ریت محصول به مشتری ، ه ینه های تحقیق و بررسی ، وقت و زما  مهدی
، 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
و مسههتقیم کههه قابههل محاسههبه
ون مشاهدن می باشد تنها قله که

ی، می باشد و قسهمت اعظهم 
ه ینه ها ، شامل ه ینهه ههای 

اننهد غیر مستقیم می باشد که م
قسههمت تحتههانی کههون یهه، از 
د چشم عوام پنها  باقی می مان

.



عللبروزحوادث

 علل بروز حوادث را می توا  از سه دیدگان مورد بررسی قرار داد:
(نواقص ماهیتی)موجود تجهی ات و مصالح : مستقیم علل -1

:غیر مستقیمعلل -2
 اعمال و شرایط یاصی که باعث بروز حادثه شدن است که عبارتند از  :

( :  Unsafe Action)اعمال ناایمن -الف
ام مطابق آمار ارائه شدن در سطح کشور و نی  جها  ، اکثهر حهوادث بعلهت انجه

از اعمال ناایمن توسط کارکنا  انجام می پذیرد ، اعمال نهاایمن بهه نهوعی یکهی
.توسط سازما  ها گ ارش می شود"رایجترین عللی است که معموال



:قیدشدهاستاعمالناایمندرقسمتذیلنمونههاییاز

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
بی احتیاطی/ سهل انگاری /عجله/شویی
سایر موارد



( Unsafe Condition)شرایطناایمن
مهی در بریی از مواقع ، شرایط محیط کار ناایمن می باشد و فرد را دچار حادثه

رد ، نماید ، لذا در این گونه مواقع ، بهتر آ  است کهه بجهای مقصهر دانسهتن فه
:را ایمن سازیم شرایط محیط کار 

نقص فنی دستگان
 معیوب بود  اب ار
  نامناسب بود  حفاظ/ فقدا
نامناسب بود  ایستگان کاری
لل ندگی کف کارگان
نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی
سایر موارد



(Basic Causes)پایهایعلل-3

لهل در این قسمت به بررسی عللی می پردازیم که باعث بوجهود آمهد  ع
نهام گردیدن است ، کهه آ  را بها( اعمال ناایمن و شرایط ناایمن ) مستقیم 

.ناسند می شعلل مدیریتی و یا علل پایه ای ، علل سیستمی های مختلف 



ز وقوع با مشخص نمود  علل پایه ای ، می توا  با اتخاذ یك تصمیم اساسی ، ا
نای علهل بسیاری از حوادث جلوگیری نمود ، در حالی که با اتخاذ تصمیم بر مب

: مستقیم تنها از بروز یك حادثه یاص می توا  جلوگیری نمود 
  ضعف برنامه تعمیرات پیشگیرانه/ فقدا
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



وا  به منظور روشن شد  موضوع و اهمیت علل پایه ای ، الگویی بهه عنه
دن ارائه می گردد ، گل حادثه از دو قسهمت اصهلی تشهکیل شهگل حادثه 

:است 
 است که شهامل اعمهال نهاایمن وعلل مستقیم نشا  دهندن : قسمت ساقه

.  شرایط ناایمن می باشد 
 می باشد علل پایه ای نشا  دهندن : قسمت ریشه.
نهد ، نتیجه آنکه چنانچه بخواهیم دیگر گهل حادثهه در صهنایع رویهب نک

علل ریشه ه نبایستی به اصالح ساقه و برگه های آ  اقدام شود بلکه باید ب
.آ  توجه شود ای





درخصوصحوادثسهقاعدهاساسی

.هستندعلت دارایحوادث-1

ود آورنهدن بوجعلتهایهستند، در صورتیکه پیشگیریقابل حوادث-2
.شوندحذفآنها 

، حهوادث مشهابه دوبهارن اتفهاق یواههد علت حوادثبدو  حذف -3
.افتاد



:ارائهراهحلهایپیشگیرانه

ادثه پایا  پس از آ  که تالش برای یافتن حقایق و پیدا کرد  علل بروز ح
گرفههت و سههناریوهای محتمههل شههنایته شههد، الزم اسههت ران حههل هههای 

ه جلوگیری پیشگیری از بروز حادثه ارائه شود تا بتوا  از بروز حادثه مشاب
یشهنهاد مسلماً  ران حل های پیشگیری بر مبنای علل شنایته شدن، پ. نمود 

.یواهد شد



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

           کنترل های مهندسیEngineering Controls

                کنترل های اداریAdministrative Controls

        استفادن از وسایل حفاظت فردیPersonal Protective Equipment



Engineering Controlsكنترلهایمهندسی

:حذف یطر -الف 
از اولویت اول در ارائه ران حل کنترلی آ  است که یطر را برای همیشهه

بعنوا  مثال جهت رفهع مشهکل آلهودگی ههوای. محیط کار حذف نمائیم 
لیفتهراک محیط کار بجای لیفتراک گازوئیلی یا بن ینهی در دایهل سهالن از

.برقی استفادن گردد 
:  جایگ ینی دستگان و یا مواد و یا فرآیند با یطر کمتر -ب 
 بدیهی است بنا به محدودیت های متعهدد ، همیشهه امکها  حهذف یطهر

آ  بها بطور کامل وجود ندارد ، لذا توصیه می گردد نسبت بهه جهایگ ینی
تولهوئن بعنوا  مثال  جایگ ینی. فرآیندها یا مواد با یطر کمتر اقدام شود 

.برابر کمتر است200به جای بن    که یطرات سرطا  زایی آ  



:محصور نمود  یطر -ج 
ا در بریی از موارد ، نمی توا  یطر را حذف نمودن و یا حتی می ا  ریسك آنهر

گان کاهب داد ، لذا می توا  با  نصب حفاظ بر روی قسمت های یطرناک دسهت
.  ها و ماشین آالت ، یطر را محصور نمود 

 بعنوا  مثال ، مطابق قوانین و مقهررات کلیهه قسهمت ههای گهردا  ، چریها  و
ب و متحرک که ممکن است فرد در معرض آ  قرار گیرد ، بایسهتی بطهور مناسه

.شود حفاظ گذاری موثر 



حفاظگذاریماشینآالت



:محصور نمود  فرد از یطر -د 
ردفتوا میلیکن،نمودمحصوررایطرتوا نمی،مواقعازبرییدر

وویژناتاقكسایتبامثالبعنوا .نمودحفظیطربامواجههازرا
.آ دایلدرفردگرفتنقرار



Administrative Controlsكنترلهایاداری

رلهی مدیریتی  پس از ارائه اقهدامات کنت"کنترل های اداری و یا اصطالحا
ات مهندسی در دستور کار  قرار می گیهرد تها بهه نهوعی اثربخشهی اقهدام

:مهندسی را تضمین نماید 
:تهیه و تنظیم دستورالعمل های ایمنی -الف 

ت ، مطابق قوانین و استاندارد های مربوطه ، برای انجام ههر گونهه فعالیه
.تدوین دستورالعمل ایمنی ال امی است 

:برگ اری دورن های آموزشی -ب
زش بایستی عالون بر آموزش های ایمنی عمومی ، بهه کلیهه کارکنها  آمهو

.  های تخصصی ایمنی برای انجام فعالیت ها ارائه گردد 



نظههارت و بازدیههد از محههیط کههار جهههت اطمینهها  از عملکههرد صههحیح -ج 
:اقدامات کنترلی موجود 

در بسیاری از موارد مشاهدن می گردد که در ابتهدای شهرون بهه کهار یهك
رفتهه شهدن سیستم ، بسیاری از تدابیر ایمنی و اقدامات کنترلهی در نظهر گ

است ، لیکن پس از گذشت زما  و بهه علهت سههل انگهاری کارکنها  از
وصهیه مهی وضعیت اولیه فاصله گرفته و بطور موثر عمل نمی کنند ، لذا ت

ل گردد با انجام بازدیدها و نظارت ، از عملکرد صحیح آنها اطمینا  حاصه
.  گردد 



:شلل با توانایی های فردی -د 
زم در بسیاری از موارد ، حادثه به آ  علت رخ می دهد که فهرد تناسهب ال

می و به عبارت دیگر تناسب الزم را از نظر جسه. را با شلل محوله ندارد 
یا روحی و روانی دارا نمی باشد و قادر به پاسه، گهویی و انجهام عکهس

العمل الزم در مواقع یاص نمی باشد 



Personal Protective Equipmentاستفادهازوسایلحفاظتفردی

عنهوا  در کلیه منابع و مراجع ایمنی ، استفادن از وسایل حفاظهت فهردی ب
ی آیرین ران حل پیشنهاد می گردد کهه متاسهفانه در کشهورما  ، در بریه

.مواقع بعنوا  اولین ران حل توصیه می گردد 

ات استفادن از وسایل حفاظت فهردی ، مهی بایسهتی پهس از انجهام اقهدام
 ایب کنترلی فوق الذکر انجام پذیرد و هدف از این کار نی  تنها جههت افه

دن دچهار ضریب ایمنی می باشد تا چنانچه اقدامات کنترلی پیب بینهی شه
.یطا گردید ن اند  تا حدی از می ا  شدت حادثه کاسته شود 



:رایجترینوسایلحفاظتفردیبهشرحذیلمیباشد

:عینك ایمنی -1
انواع عینك ایمنی وجود دارد که هریك در برابر یطرات یاصهی انسها  

ه ، مهواد را محافظت می نمایند ، بعنوا  مثال در مقابل پرتاب ذرات ، پلیس
...شیمیایی ، انواع پرتوها و 



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

.محافظت می نماید 



:شیلد های محافظ -3
عینك برای پوشب بیشتر فرد از تماس با یطرات ذکر شدن در یصوص

ایمنی ، در بریی از مواقهع از شهیلدهای محهافظ اسهتفادن مهی گهردد تها 
.محافظت از ناحیه صورت بطور کامل انجام پذیرد 



:  دستکب ایمنی -4
، بههرای محافظههت دسههت و بخصههوص انگشههتا  از یطههرات الکتریکههی

یژن طراحهی مکانیکی ، شیمیایی و غیرن ، دستکب های متنوعی با کاربرد و
.و تهیه شدن است 



:گوشی های ایمنی -5
ایته شهدن به منظور حفاظت سیستم شنوایی انسا  ، انواع گوشی ایمنی س

.و در دسترس می باشد 



:ماسك های تنفسی -6
ا فیلترههای به منظور حفاظت سیستم تنفسی فرد ، انواع ماسهك تنفسهی به

.مختلف سایته شدن است 



:کالن ایمنی -7
 از مواجهه بها انهواع یطهرات ، ( مهمترین عضو بد  ) جهت حفاظت سر

.انواع کالن ایمنی تهیه شدن است 



:کمربند ایمنی -8
تفادن از یکی از مهمترین وسایل جهت پیشگیری از سقوط از ارتفاع ، اس

.می باشد (نجات)کمربند ایمنی 











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



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



نمي افتدهميشه اتفاق حادثه ،
ايمنو عدم وقوع حادثه ، دليل بر 

.نمي باشد بودن محيط كارتان
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پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از کار 
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کارمحیطجانبههمهبررسی-1
خطراتشناساییوتشخیص–1-1
خطراتارزیابی-1-2

پیوستهوقوعبهحوادثتحلیلوتجزیه-2
حوادثوقوععللبررسیدرشدهارائهمدلهای-2-1

TMEPMمدل-2-2

هاینریشدامنهمدل–2-3
نظارتوکنترلتشکیالت-3

کاربازرسی–3-1
فنیحفاظتهایکمیته–3-2

بهداشتیوایمنیهایسیستممدیریت–3-3
آموزشیاقدامات-4

ایمنیهایدستورالعملوآموزش–4-1
تحقیقاتومطالعاتانجام–4-2
برگزاری سمینارها و همایش ها–4-3
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خطراتارزیابی-
ویژگيهای کمی و برآورد منظور از ارزیابی مخاطرات شغلی،

در محيط کار بوده و هدف از این کار، کاهش کيفی خطر
پس از شناسایی خطرات .حوادث و بيماریهای شغلی می باشد

ود که شامل شآغاز  ميارزیابی ریسكموجود در محيط کار، 
:مراحل زیر می باشد

خطرمعرضدرافرادشناسایی❖
موجودیرانهگپیشواحتیاطیاقداماتارزیابی❖
هایافتهثبت❖
خطراتحذف❖



72

شناساییافراددرمعرضخطر-

هکدارندقراربيشتریخطراتمعرضدرکارگران،ازبعضی
:شاملبترتيب

کارآموزانوجدیداالستخدامکارگران،جوانکارگران–الف
کارگرانپيمانكاران،رجوع،اربابنظافتچی،کارگران–ب

دردائمیطوربهکهافرادیکلیبطوروتعميراتبخش
محيطازکمترشانشناختبدليل،نيستندحاضرکارمحيط

.دارندقراربيشتریحوادثمعرضدرآن،خطراتوکار

.
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حذفخطرات-
تعيينخطرات،تحليلوتجزیهوارزیابیدرمرحلهآخرین

شدهشناساییمخاطراتکنترلیاوحذفجهتروشهایی
:دبربكاررازیرتكنيكهایتوانمیخطراتحذفجهت.است

خطرناكمراحلایجبجدیدومجزامرحلهیكانتخاب-الف
موجودمراحلاصالح-ب
خطرکمموادباسمیوخطرناكموادجایگزینی-ج
خطرناكاستفادهموردتجهيزاتوابزارتغييریاواصالح-د
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اماباشد؛میموجودخطراتکاملحذفهدف،مرحلهایندر
بایدرسد،مینظربهممكنغيرامریچنينکهمواردیدر

آسيباحتمالرساندنحداقلبهوخطراتکنترلدرسعی
نظيرروشهاییازتوانمیموردایندر.شودافراددیدگی

حفاظخطر،عالیمنصبخطرساز،محلهایدرحصارگذاشتن
کاهشفردی،حفاظتلوازمازاستفادهآالت،ماشينگذاری

.نموداشاره...وسازخطرعواملبامواجهوتماسزمان
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تجزیهوتحلیلحوادثبهوقوعپیوسته-
ليلتحوتجزیهحوادث،ازپيشگيریجهتاساسیاقداماتازیكی

ازيریپيشگبرایآنهاوقوععللبررسیوپيوستهوقوعبهحوادث
حادثهوقوعدرعاملدوعمدهبطور.باشدمیمشابهحوادثبروز

وایمننااعمالعنوانتحترااولعاملکهدارنداصلینقش
.شناسيممیناایمنشرایطعنوانبارادیگری

رااصلینقشحادثهوقوعدرافراد،(ناایمناعمال)اولمورددر
سایرومحيط،(ناایمنشرایط)بعدیمورددروکنندمیایفا

.دنشومیشناختهحادثهوقوعاصلیعلتبعنوانخارجیعوامل
آنها%12تنهاوداشتهانسانیسهمحوادث،%88آمار،اساسبر
.ميدهندرخمحيطیعواملاثربر
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حوادثوقوععللبررسیدرشدهارائهمدلهای–

ترسدسدرحوادثتحليلوتجزیهمنظوربهمختلفیروشهای
جهتوهدفبهخاصروشیكانتخابکهباشدمیبازرسان
مدلهایزمينهایندردارد،بستگیرسيدگیوبررسی

کهتاسشدهمطرححوادثوقوععللبررسیدرنيزگوناگونی
وTMEPMو4Mو3Eمدلهایشامل

Heinrich’s Dominoشودمی.
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:  چهار فاکتور، 4Mدر مدل
Man         (انسان و کليه فاکتورهای انسانی  )

Machine(ماشين آالت)
Material(عوامل محيطی و فرایند و مواد کاربردی)

Management(مدیریت)
.مطرح شده اندعوامل مؤثر در وقوع حادثهبه عنوان 
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عللنزیر به عنواعدم توجه به سه فاکتور، 3Eدر مدل 
:اصلی وقوع حادثه به شمار می آیند

Education        (آموزش  )
Engineering(اقدامات مهندسی)

Enforcement(اعمال قوانين ایمنی و بهداشتی)
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پنجبهنيز عوامل وقوع حادثه را TMEPMمدل 
:تقسيم بندی می کندزیردسته 

Task    (وظائف محوله به کارکنان  )
Material   (وسایل و تجهيزات و مواد کاربردی   )

Environment    (محيط کار)
Personal(مسائل شخصی کارکنان)

Management   (مدیریت  )

در ادامه به تشریح عوامل مؤثر در وقوع حادثه بر اساس 
.هاینریش می پردازیموTMEPMمدل 
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مدلدامنههاینریش-

وافرادایمنغيرعملكردبهمربوط،حوادثبروزعمدهعلل
.باشدمیکارمحيطایمنغيرشرایط

مدلیكوگردیدهارائههاینریشتوسطکهدامنهمدلدر
فرآیندیكحادثهبروزگردد،میتلقیشدهپذیرفتهنسبتاً

:دارددخالتآنایجاددرزیرعامل5کهشودمیمحسوب
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سابقه اجتماعی و محيطی فرد-1
فرداشتباه-2
ردموجودمكانيكیوفيزیكیخطراتوفردایمنغيرعمل-3

(ایمنغيرشرایط)کارمحيط
حادثه-4
آسيب-5

یروبرقوفعواملکليهاینكهمگرگرددنمیایجادایحادثه
محيطییااجتماعیعواملازمتأثرفردی.بگذارندتأثيرهم

منیایغيرعملآننتيجهدرکهشودمرتكباشتباهیچنانچه
نآدرشود،مواجهمكانيكیوفيزیكیخطراتبایادهدانجام

.شودمیواردویبهآسيبیوشدهحادثهدچارصورت
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منایغيرعملیعنیسومعاملفوقعواملسلسلهدرچنانچه
واولعواملوقوعرغمبه،کنيمحذفراایمنغيرشرایطو

حاصلهمآسيبینتيجتاًوکردنخواهدبروزایحادثهدوم
وداردوجودنقایصیاگرکهشودتوجهبنابراین.شدنخواهد
!چيستآندليلافتد،نمیاتفاقایحادثه
وارکمحيطوکارکنانعملكردنقایصکشفوبازرسیانجام
ازکهتاسدليلاینبهنقایصرفعبراصراروپيگيریوابالغ

.آیدبعملجلوگيریمزبورفرآیندپيوستنبوقوع
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کار با ماشین آالت ساختمانی و راهسازيایمنی  : بخش سوم

ختاصول خدمات مهندسی، ایمنی، مدیریت و کیفیت سا

دکتر یوسف ساجد:  مدرس دوره

(پایه ارشد عمران و پایه یک ترافیک/عضو هیات علمی دانشگاه)

1399آذر ماه 



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-•

رالعمل یا پرسنل کارگاه باید با علل فوق آشنا بوده و هرگونه قوانین ، آئین نامه و دستو•
.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 آالت
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ریسک های موجود به عنوان 
: د مثال می توانند موارد زیر باشن

ریسک های کار با ماشین آالت

-فضای کم ورودی و یا فضای نا مناسب برای حرکت

ماشین آالت

-جدا نبودن مسیر ورودی عابرین و ورودی ماشین آالت

- جدا نبودن راههای ارتباطی عابرین و ماشین آالت در

کارگاه

-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 مناسب
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ن قبل از اینکه ساخت و ساز شروع شود ای
ته مراحل باید برای طرح ایمنی در نظر گرف

: شود 

نکات عمومی ایمنی ماشین آالت 

-شناسایی فعالیت ها ، موقعیت و مکان ها و کمیت کار
-تعریف مراحل کار
-ای کارارتباط دادن برنامه زمان بندی کار و تولیدی کار برای تعریف کردن فعالیت ه
-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 سازی
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:  ایمنی محل استقرار تجهيزات و ماشين آالت 
از طرح ،  باید به عنوان بخشیبرپایی تجهیزات و ساخت و ساز سنگین مدیریت ایمنی محل پروژه ، برای 

کلی ایمنی کار باشد

ش ، می تواند نرخ حوادث را به اندازه قابل مالحظه ای کاهاسقرار مناسب و مکان یابی صحیح جرثقیل ها 
.دهد

:صالحيت رانندگان و اپراتورها و نكات ایمنی مرتبط 

تنها افراد غیر معتاد و غیر الکلی واجد شرایط هستند

ایی کافی شنو–قدرت تشخیص رنگ ها –دید کامل و صحیح : معاینات فیزیکی استفاده کننده از دستگاه 
ست دادن نداشتن مشکل حمله ناگهانی و یا از د–نداشتن مشکل فیزیکی که باعث عدم کارایی فرد شود –

زیرکی و قدرت عکس العمل باال–کنترل فیزیکی 
زمانی که یک شخص از لحاظ فیزیکی واجد شرایط میشود میتوان آموزش های الزم را شروع کرد

نکات ايمنی کار با ماشین آالت
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: نکات عمومی مورد توجه عالمت دهندگان 
شی و مخصوصاً در مورد دستگاههای چرخ) به علت عدم اشرافيت راننده به پشت دستگاه 

ی ضرورعالمت دهنده یا کمك راننده آموزش دیده وجود ( جرثقيل ها و تجهيزات باالبری 
.است

:  عالمت دهندگان باید 
–ند کار دیگری به جز عالمت دهی انجام نده–کارگران با صالحيت و آموزش دیده باشند 

رکت خارج از مسيرح–لباس های ایمنی با قابليت دید باال و منعكس کننده بپوشند 
ت توسط در تمام مد-تجهيزات بایستند ولی در محلی قرار گيرند که آن مسير را ببينند

(  گریدرنظيرکاميون و) سایر تجهيزات مشغول به کار در محل –اپراتور ماشين دیده شوند 
...  را مد نظرداشته باشند و

نکات ايمنی کار با ماشین آالت
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استاندارد و سالم باشند-
به نحو مطلوب نگهداری شوند-
ان قرار کتاب راهنمای سرویس تعمير و کاربری صحيح و ایمن دستگاه در دسترس کارکن-

گيرد
تجهيزات سنگين را دور از از محلهای حضور کارگران نگهداری کنيد -
در نظر بگيریدحرکت رو به عقب وسایل نقليه آالرم های صوتی برای -
مانند برای جلوگيری از خطراتی) کارکنان مجهز به وسایل حفاظت فردی مناسب باشند -

سمی و تماس با روغن داغ ، اشياء تيز و برنده ، گازها و بخارات-پرتاب اشيا، پاشيدن اسيد 
) ...

وندبایستی قبل از هر شيفت کاری چك شترمز دستگاهها و سایر قسمت های حساس-
منطقه کار دستگاه را با  نوار هشدار دهنده مشخص کنيد-
گاه دستگاه باید در محلی قرار بگيرد که درختان و خطوط انتقال برق مزاحم کار دست-

نشوند
شوید بيل های مكانيكی و جرثقيل ها و کاميون ها دوراز شعاع عملياتی بازوهای حرکتی -
...و -

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

1-اشندکليه رانندگان و اپراتورها باید آموزشهای الزم را فرا گرفته باشد و دارای گواهينامه وی ژه ب

رددماشين آالت باید با نوع عمليات تطابق داشته و محدوده عمليات برای رانندگان مشخص گ-2

ر ماه یكبار معاینه فنی توسط متخصص انجام و گواهينامه اجازه کار صاد6برای ماشين آالت هر -3
شود

خطوط باید حریم این( فشار ضعيف)هنگام کار کردن ماشين آالت در نزدیكی خطوط انتقال برق -4
.متر نباشد1.5فا صله باالترین نقطه ماشين آالت تا کابل های برق کمتر از در نظر گرفته شود و

د داری کليه قسمتهای متحرك و انتقال دهنده نيرو از قبيل تسمه فلكه ، زنجير، چرخ دنده بای-5
.پوشش یا حفاظ مناسب و مقاومی باشد

در مواردی که ميدان دید راننده محدود باشد وجود یك نفر کمك یا عالمت دهنده الزامی است-6
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نکات عمومی 
(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)



ستگاه را و ددستگاه را ترمز و تيغه و یا باکت را روی زمين قرارداده راننده قبل از ترك ماشين باید -7
خاموش کند

اید آن را به نبسستی بستر و یا شيب زیاد تعادل دستگاه به خطر می افتد در زمانی که به سبب -8
کار انداخت

ن ناممكن بودن ایماشين آالت را نباید شبها در حاشيه جاده های عمومی متوقف نمود در صورت -9
نصب شودامر باید عالئم خطر 

در زمان کار ماشين آالت ورود افراد به داخل شعاع عمل آنها ممنوع گردد-10

لوگيری ماشين آالت چرخ الستيكی سنگين که اجبارا روی لبه های تيز حرکت می کنند جهت ج-11
از ترکيدگی الستيك باید مجهز به زنجير حفاظتی گردند

قرار گيردباید خالی بوده و بوم در جهت حرکتباکتهنگام حرکت بيل مكانيكی، -12
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وددر زمان تعمیر باکت و تعویض ناخن باید از حرکت ناگهانی دستگاه جلوگیری ش-13

از تیغه بولدوزر نباید به عنوان ترمز مگر در شرایط اضطراری استفاده کرد-14

ول فنی فقط برای مکانیک، مسئول ایمنی و مسئورود به کابین ماشین آالت در زمان کار -15
کارگاه مجاز است

به دقت مسدود گردد تا از حرکتجلو و عقب چرخهای ماشین آالت در حال توقف باید-16
احتمالی خصوصا در شیب جلوگیری شود

و هیچکس حق ممنوع بوده ... افراد غیر مجاز بر لودر ، گریدر ، بولدوزر و سوار شدن -17
.  سوار شود... ندارد بر روی جام و تیغهای لودر ، گریدر و 

در هوای تاریک گریدر زنی نزدیک لبه ها و کنار دیوارهای بلند ممنوع است-18

نکات عمومی 

(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)
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استجابجایی باکت با بار از روی افراد و تاسیسات ممنوع -19

انجام شودبیل مکانیکی هیچگاه نباید از زیر محل ماشین خاکبرداریدر حفر با -20

یک مانع هل دادن خاک با بولدوزر در لبه پرتگاه باید به گونه ای باشد تا در لبه پرتگاه با ایجاد-21
شیبدار به سمت باال از سقوط بولدوزر جلوگیری شود

کلیه ماشین آالت باید مجهز به بوق دنده عقب باشند-22

روشنایی مناسب جهت کار در شب تامین شود و در نزدیکی معابر عمومی و جاده ها چراغ -23
چشمک زن نصب شود

پمپ جهت جلوگیری از سقوط افراد دهانه های سیلوهای مصالح و قیفهای تغذیه تراک میکسر و-24
بتن باید به وسیله چند میله عمود برهم حفاظ گذاری شود

نکات عمومی 

(بر اساس آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و مقررات ملی ساختمان)
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98

ايمنی کار با کامیون ها



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

از این رو باید روی ان با چادرهای برزنتی یا توری پوشانده شود.دارد 
 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 فنی

گردیده 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 روغن
استفاده 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

99



100

ایمني كار با لودرها



- داشتن گواهینامه ویژه کار با لودر

-استفاده از کمک استارت پیشنهادی سازنده در هوای سرد

-عدم مصرف سیگار هنگام استفاده از مواد کمک استارت

- گاز حاصل از اگزوز ممکن است) لزوم تهویه کافی هنگام روشن بودن ماشین در فضای بسته
(.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
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: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-

ابین  هرگز با دست تر ، گریسی و یا گلی یا با کفش های آلوده به گریس و روغن و گل داخل    ک-
.ماشین 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-
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: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-

(به جهت مانع دید نبودن ) پایین نگهداشتن بیل و پاکت به هنگام حرکت -

.حرکت با دنده مناسب به هنگان پایین از تپه ها و خالص نمردن ماشین در سرازیری-

.درجه است30حد اکثر شیب مناسب برای کار با لودر چرخ الستیکی -
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: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-

یفت در صورت مشاهده نقص ، برای اطالع شیفت بعدی باید آنها را یادداشت کرد و سرپرست ش-
.را مطلع ساخت

و در صورت الزام قراردادن مانع جلوی ) اجتناب از متوقف کردن لودر بر روی سطوح شیبدار -
(چرخ های آن

لودر را خارج از محوطه عملیات متوقف کنید-

توقفگاه لودر باید از انبارهای سوخت فاصله داشته باشد-

اده پس از متوقف کردن دستگاه ، برای مشخص شدن در شب از شبرنگ ، چراغ و یا حفاظ استف-
.کنید
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ايمني كار با جرثقيل ها و باالبرها 



: جرثقیل 

هلا رثقیللآالتی که در این امر نقش حیاتی دارند جبا پیشرفت صنعت به ویژه صنعت ساختمان یکی از ماشین

وجلب تواند خطرات زیادی به همراه داشته باشد و مهستند که عدم توجه به نکاتی چند در مورد کار با آنها می

دن خسارات مالی و جانی سنگینی شود که این خطرات شامل برخورد، تماس با خطوط برق، واژگونی، جلدا شل

. باشدمی... بازوی خرپاها، باز کردن بازوی مشبک، سقوط اجسام و 
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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 

108

.ودشها برای مدت معین صادر میجرثقیل باید مجوز سالمت داشته باشد که پس از کنترل کلیه بخش( 1
رمز ها ها، کلیدهای قطع کننده و تقبل از شروع کار با جرثقیل از نشتی روغن، سالم بودن سیم بکسل( 2

.مطمئن شوید
.در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار را متوقف کنید( 3
.ها در جای خود قرار گیرندها و پانلقبل از شروع به کار با جرثقیل باید کلیه حفاظ( 4
زدیک راننده باید پیش از حرکت دادن جرثقیل به جلو، طرفین و پشت سر را هم نگاه کرده و هنگامی که ن( 5

باید مجهز های باالبرندهکند دائما مراقب عابران پیاده باشد کلیه دستگاهها کار میسایر تجهیزات و ساختمان
.به بوق خودکار دنده عقب باشند

ده خالص قبل از اقدام به اتصال یا جدا کردن گیره تجهیزات یدک کش، ابتدا باید جرثقیل متوقف شده و دن( 6
.گردیده و ترمزها تست شوند

.ودکند یک نفر راهنما یا پرچمدار باید در محل گمارده شجایی که شرایط محیطی منطقه کار ایجاب می( 7
ری و دار روی آنها نصب شده باید محدودیت ظرفیت بارگیهای بازویی یا دکلهایی که جرثقیلدر ماشین( 8

.شرایط استفاده از جرثقیل در نظر گرفته شود
.راننده نباید قبل از اطالع کلیه افراد، بار را باال ببرد( 9

.هنگام کار جرثقیل به شعاع کار در اطراف ماشین باید تابلوهای هشدار دهنده نصب گردد( 10
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:هنگام بارگیری یک وسیله نقلیه راننده جرثقیل هرگز نباید( 11
پیش از اطمینان از اطالع راننده وسیله نقلیه را شروع کرد( الف

بار را باالی سر کارگران تاب دهد( ب
قبل از پائین آوردن بار آن را تخلیه نماید( ج
فعال باشد( سیستم هیدرولیک)PTOدستگاه را ترک کند در حالی که سیستم ( د
بار سنگین بر روی زمین بکشد( ه

.های مختلف و وسائل انتقال بار به نحوی انتخاب شود که استقامت کافی را داشته باشدبخش( 12
:بر روی هر جرثقیل باید پالک مشخصات فنی حاوی اطالعات زیر باشد( 13

نام کارخانه سازنده( الف
تاریخ ساخت( ب
شماره سریال( ج
استاندارد( د
حداکثر ظرفیت مجاز( ه

.باشند micro switchها جهت کنترل فاصله بین هوک تا سر بوم باید مجهز به کلیه جرثقیل( 14
.های انتقال دهنده باید دارای حفاظ و پوشش مناسب باشندها و سایر قسمتتمام چرخ دنده15
عمیر و برداری و چگونگی تها باید دارای دفترچه راهنمای مشخصات فنی ساخت و نحوه بهرهکلیه جرثقیل( 16

.های ضروری باشدنگهداری و دفترچه بازرسی
مقادیر بار مجاز جرثقیل ها باید به طور واضح روی هر سمت جرثقیل عالمت گذاری شود به طوری که( 17

.اپراتورها به راحتی بتوانند آن را بخوانند
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اربرد آن ها شود این عالئم باید استاندارد بوده و کلیه اپراتورها و ریگرها نحوه کاگر از عالئم هدایت دستی استفاده می( 19
.را یاد گرفته باشند

خصوص مثال وایرهای حمل بار نباید گریس کاری شوند در صورتی که سیم بکسل با توجه به مغز سیم بکسل از گریس م( 20
.شودفلزی یا کلسیمی یا پتاسیمی استفاده می

از سطح زمین و هر گاه وزن بار نزدیک به حداکثر ظرفیت مجاز باالبر باشد اپراتور باید با باال بردن بار به اندازه چند اینچ( 21
.ها را آزمایش نمائیداعمال ترمزها آن

.ترین موقعیت خود قرار دارد حداقل باید دو دور سیم بکسل روی قرقره باقی بماندوقتی قالب در پائین( 22
کارخانه انتهای سیم بکسل باید به طور ایمن و مطمئن به وسیله دو گیره با زاویه مخالف یا پیچ مخصوص که توسط( 23

.سازنده جرثقیل یا سیم بکسل تایید شده باشد به قرقره متصل شود
.مجهز باشد( شیطانک)ها را باید به چفت فنری قالب جرثقیل( 24
.ها باید به وسیله آزمایش با قالب بدون بار تعیین گرددصحت عملکرد میکرو سوئیچ( 25
اط مناسب بر یک دستگاه کپسول اطفاء حریق از نوع پودر خشک یا سایر انواع مناسب باید در کابین کنترل یا سایر نق( 26

.روی جرثقیل نصب گردد
.ض شودسیم بکسل تنشی و کششی جرثقیل در صورت افزایش طول یا کاهش قطر بیش از حد استاندارد باید تعوی( 27
خته حتما از ت...( آسفالت، سیمان و )های سست، نرم و یا بر روی سطوح لغزنده ها بر روی زمیندر هنگام کار جرثقیل( 28

سانتیمتر بزرگتر از ابعاد صفحه 25چوبی در زیر جک های جرثقیل استفاده شود به نحوی که ابعاد تخته از هر سمت حدود 
.ها باشدجک

.ها کامال مسطح و دور از شیب و پرتگاه و یا خاکریز باشدمحل استقرار جرثقیل( 29
ها، موتور و یا مخازن هیدرولیک به فشار روغن هیدرولیک و هم چنین وضعیت نشتی روغن در جک Levelگیج یا ( 30

.صورت روزانه کنترل شود
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ه سیم طول سیم بکسل بلندکننده بار باید طوری در نظر گرفته شود که زاویه بین دو شاخ( 31
.درجه بیشتر نباشد90بکسل در داخل قالب از 

ظارت کار مشترک دو جرثقیل برای بلندکردن بار بایستی با اجازه سرپرست قسمت و با ن( 32
.مسئول ایمنی باشد

سانتیمتر از زمین بلند کرده و بعد از 20ابتدا بار را به مقدار راننده نباید فراموش کند که ( 33
.و جابجا نمایداطمینان ترمزها بار را باال برده

.راننده باید به محض شنیدن استوپ از طرف هر کسی کا باشد دستگاه را متوقف کند( 34
بارهای مختلف از نظر سایز باید به طور جداگانه حمل شوند و در زمان جابجایی، بار تا حد( 35

.امکان به زمین نزدیک شود
ی در هنگام سوختگیری موتور جرثقیل را خاموش کند و مطمئن شود که سیگار یا شعله باز( 36

.فاصله حدود هشت متری از ناحیه سوختگیری روشن نباشد
ر گیهای پاک کننده که بخارات سمی و آتشموادی مانند بنزین، اسید، سودسوزآور و حالل( 37

نگهداری کنند را در کابین انبار نکند این گونه مواد را در ظروف سربسته و در مکان ایمنمنتشر می
.کند
.باشد کار باید متوقف شودمیمتر بر ثانیه 10سرعت باد بیش از در زمانی که ( 38



:رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه 

نفر3متر، وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه، حداقل وجود 5عملیات چاه کنی تا عمق در (1

هبرای ادامه عملیات الزامیست، با شروع حفر انباری چاه یک نفر کمک کلنگ دار به افراد گروه اضاف

.می شود

حفاظت کارگران از خطر ریزش اطراف چاه، باید در محل ایستادن کارگران تخته یا الوا رهایبرای (2

اه، برای جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چ. زیرپایی با مقاومت و پهنای کافی گذاشته شود 
.سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد15دوردهانه باید آستانه ای به عرض حداقل 

مقنی قبل از ورود به چاه برای عملیات چاه کنی، باید طناب نجات را به کمک کمربند ایمنی(3

.به خود بسته باشدمخصوص 

مواردی که نوع مصالح استخراج شده از حفاری چاه به صورتی است که کاله و سپر حفاظتیدر (4

لزومتکافو نمی کند، باید در فواصل مناسب از دیواره میله چاه پناهگاههایی تعبیه شود که در صورت

.مقنی در این محلها مستقر شود

متر از کناره های چاه ریخته شود به نحوی که2حاصل از کندن چاه، نباید به فا صله کمتر از خاک (5

.احتمال ریزش آن به داخل چاه وجود نداشته باشد

ایلصورتی که احتمال کمبود اکسیژن در اعماق چاه وجود داشته باشد، باید نسبت به تعبیه وسدر (6

ری الزم برای جلوگییمنی مناسب برای هوادهی به داخل چاه اقدام شود، این وسایل باید به تجهیزات ا 
.باشنداز خطر برق گرفتگی مجهز شده 



:ایمنی در کار قالب بندی 

یاواهپایهنبودنکافیشود،رعایتبندیقالبدربایدکهاستنكاتیمهمترینازپایداری
نظردریكدیگر،بهقالبقطعاتنبستندرستماهر،کارگرانحضورعدمسكوها،افقیمهارهای
اعثبتوانندمیغيرهوقالبمجاورخاكلغزشنيزوقالبهابهواردمردهوزندهبارهاینگرفتن
نظارت،دستگاهتوسطریزیبتنازقبلبتنقالببایدلذاشوند،ناگوارحوادثوقالبخرابی
رعایتزد،نریفروقالبریزی،بتنموقعدرتاشودحاصلاطمينانآناستحكامبهنسبتوبازدید
.استضروریششمفصلمندرجاتمطابقبندیقالببهمربوطضوابط

الیاحتمخطرازکارگرانحفاظتمنظوربهالزماحتياطهایبایدبتنقالببرداشتنقعمودر
گيردصورتقالبیابتنسقوط



:کار با ویبراتور 

هنگام کار با ویبراتور، برای حفظ سالمتی کارگران و نيز افزایش عمر دستگاه، باید به موارد زیر توجه

:شود

.ویبراتور باید تمام سيمها و کابلهای برق از داخل لوله های الستيكی عبور نمایددر (1

ایددستگاه ب. قسمت لرزاننده دستگاه باید به وسيله فنر یا الستيك از قسمت فوقانی جدا شده باشد (2

. زمانی به کار افتد که ميله ویبراتور روی بستر نرمی قرار گرفته باشد 

. از کرد شده و نيز زدن ميله ویبراتور به جدار قالب و ميلگردها احتربتن سخت از کار کردن با ویبراتور در باید (3

متر به بدن می کنند، باید تخته ای قرار گيرد که لرزشهای وارده از ویبراتور کویبراتورکار پای کارگرانی که با زیر 
کارگران منتقل شود،

اتورکارگری که با ویبر. باید دقت شود که قسمت لرزنده دستگاه به دست کارگر اصابت ننماید همچنين (4

اصوالً. و برای ادامه کار گواهی دریافت نماید مراجعه کار می کند، باید در فواصل زمانی مناسب به پزشك 

.نباید یك نفر به طور مداوم و به مدت طوالنی به کار با ویبراتور ادامه دهد



یربرخی نکات مقررات ملی به روایت تصو
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- pg. 1  اصول خدمات مهندسی و ایمنیمدرس  - دکتر یوسف ساجد کننده:  دوینت 

 بسمه تعالی

ساا      ......سااامتما   مجری محترم    ................. و آقای مهندس محترم  یکارفرما .....................آقای  جناب 

  :وهقااد نرو شاامارپ کروه ااه ..................شااهرنهری من. ااه ..........   ....................بااه کاابت   تاای  بتنی/فلزی  

....................... 

 بعدکار   –هول هیمنی  ل.فا:  

 باعنایت به اینکهه سهاختمان مهرکور در  االشاره،صدر  ساختمان  سازه/مهندس ناظر معماری  ،......................احتراما اینجانب  

و سایر افراد موارد ذیل جهت رعایت و تامین کامل ایمنی کارگاه و کارگران و پیمانکاران جزء   ،می باشد  ار و اجراشروع بک

 :مقررات ملی و آیین نامه حفاظت کارگاه(  دوازدهمز مبحث )برگرفته ا  می گردد  دایفا  کارگاه ل در آنمشغوسوول م

سامتما  ب.ور کامل  هوال  ، ق ل هز ه جام هرگو ه عملیات سامتما ی )تخریب و گونبرنهری و ماک رنهی و ...( -1

با مهناادس   ا ی  ( گرنن و نر  و کارگره   کاره ه کیما )با لحاظ مهندسین و کلی  بیمه حوهنث و مسوولیت مد ی

 گرنن.    شه توسط مجری و ساز دپ محترم بررسی کامل الثا  بعمل آید.سازپ هماهنگی الزم  اظر 

و کهد   و نقشهه  ین بر اسهاس سهندو ثغور زم  )حدود  ف ساختمانبر و کموقعیت  ز  ساختمان، ابتدا ا  پیاده سازی  جهت  -2

و ریزی اسهکلت ربندی و بتن اجرای آرماتو .در محل احداث اطمینان الزم حاصل گردد (شهپیاده رو و معماری نق  ارتفاعی

تا دسترسی به طبقات بهرای کهارگران و عوامهل   ،ه به طبقه انجام پریردات بصورت همزمان و طبقدر طبقسقف و راه پله  

غیر استاندارد پرهیز نردبان کوتاه و  نهه از هرگوفنی و ناظر پروژه به سهولت و با حفظ کامل ایمنی صورت پریرد و استفاد

در محل کهار اده از کمربند ایمنی و حمایل  داربست و یا استفو  کار  ری کارگران در جایگاه  حل قرارگیحصارکشی مگردد.  

داشته باشهد و اکار را  کارگر و نمبهمراه  یی  اهم بوده و قابلیت جابجفرا  بطوریکه امکان لغزش آن روی لوله عرضی داربست

حفهظ و در مقابهل سهقو  بردگهان را در حهین کهار مانجابجایی باشهد، ایمنهی   بدون اینکه مانع حرکت عرضی و  کلر  د

نصب داربست و همچنین تردد به طبقات داربست، حتما دسترسی مناسب و راه پله ایمن جهت    احتمالی محافظت نماید.

 تعبیه گردد.

...،  و بتن ریزیجوشکاری و  وندی ب بو قال آرماتوربندیبه هنگام   و جهت جلوگیری از سقوهنگام کار در ارتفاع  به    -3

سهایر و    نهده از سهقو بند کامل بدن و طناب نگهدار  حمایل  متصل بهفردی مثل کمربند ایمنی  حتما از وسایل حفاظت  

 ستفاده گردد.  تهیه و در اختیار کارگران و عوامل فنی قرار می گیرد، اکه توسط کارفرما   و استاندارد مناسب تجهیزات

ی و بررسی گردنهد و از اسهتفاده از ل از هر بار استفاده، بطور کامل بازرستمامی تجهیزات و وسایل حفاظت فردی، قب  -4

 .خودداری گرددو غیراستاندارد وسایل و تجهیزات معیوب 

بویژه  12امه ای و مبحث داربست، رعایت نکات آیین ن نظر به نماسازی ساختمان وسیمانکاری جانبی آن و استفاده از  -5

، اسهتفاده از تتتهه ههای سانتیمتر(  50)حداقل    ، عرض داربستسانتیمتر(  250  اکثر)حد  یت فاصله پایه های عمودیرعا

و بصورت چسبیده و متصهل بههم و غیهر   50  به عرض حداقل  سانتیمتر  25رض  ع   و  5ضتامت حداقل    بهمحکم    زیرپایی

ل کهار بطوریکهه یا اسهتفاده از کمربنهد ایمنهی در محه  و  ن در جایگاه داربستحصارکشی محل قرارگیری کارگرا  ،لغزنده

در کل بدون  بوده وو قابلیت جابجایی بهمراه کارگر و نماکار داشته   فراهم بودهروی لوله عرضی داربست  امکان لغزش آن  

احتمهالی محافظهت   سهقو   مقابل  در  ایمنی نامبردگان را درحین کار حفظ و  ،اینکه مانع حرکت عرضی و جابجایی باشد

  بویژه بهنگام وزش باد و شرایط جوی نامساعد ممنوع است. ت بدون تجهیزات مرکورکار بر روی ارتفاع و داربس  نماید.

ا و جانپنهاه سهاختمان خهودداری داربست بطور مناسب به سازه اصلی ساختمان متصل گردد و از اتصال آن به دیواره  -6

ههت جلهوگیری از برخهورد ربه گیر در محل اتصال بهه خیابهان جضشبرنگ و   ،به های موردرصورت استفاده از پای.  شود

 دروها بصورت هشداردهنده فراهم باشد.عابران و خو

 : مجری مهندس  امضاء                                : سازه/ناظر معماری مهندس  امضاء

 :  (یا سرمایه گرار )صاحب کار امضاء کارفرما       
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و بهه سهازه سهقف متصهل بهوده آن به سقف کامهل  قاب() اتصال بدنهالزم است  ،اظ استفاده از باالبر در طبقاتحلبه    -7

دپوی مصالح فاصله ایمنی   بطوریکهگردد  باشد. ضمنا تمهیدات ایمنی الزم درپای باالبر و در محل بارگیری مصالح تامین  

د اسهتاندارباالبر      احتمالی مصالح برای کارگر بارگیر فراهم باشد.مناسب از پای باالبر داشته باشد تا جای فرار برای سقو

 و مجهز به حفاظ و فیوز برق و ... باید باشد.

 ( چیده شده و بطهرز مناسهبسانتیمتر  110ای )آیین نامه  های احداث شده در بالکن ها و پشت بام به ارتفاع  جانپناه  -8

 جلوگیری گردد.ها آنو ریزش    زه اصلی متصل گردد تا از سقوبه سا  نبشی کشی و

ترجیحها از داربسهت حجمهی   ،نازک کاری زیر سقفیسانتیمتر، بعنوان مثال    120تفاع باالی  ارر  کار دونه  گهربهنگام    -9

گه  و   ههاین و یها گونیئقراردادن تتته های زیرپایی روی بشکه های غیر مطمه  بندی( مناسب استفاده گردد و ازژ)کفرا

 دد.گر اریدخود  و ... سیمان

سیسهتم اسهکو  از    یژه تراورتن اسهتفاده گهردد وب آهکی بومناسهای  از سنگ  ،در نمادر صورت استفاده از سنگ    -10

، از ریتهتن سهیمان خشهو توسهط پیمانکهار پشت سنگ ها و یا سایر مصالح نمها و در دوغاب ریزی  شودسنگ استفاده  

اری با مالت در کضمنا هرگونه سنگ سنگ نما می گردد.خودداری گردد چرا که باعث زود خشو شدن مالت و ول شدن  

 درجه بدون تمهیدات الزم ممنوع است. 5زیر دمای  

... بنحهو   باکس راه پله و اطراف سهاختمان در طبقهات  همچون چاله آسانسور و نورگیرها و  کلیه بازشوها و پرتگاهها  -11

گاههای اطراف ساختمان در طبقات حصارکشی مناسب و مناسب پوشیده شوند و دور تمامی بازشوها و چشم پله ها و پرت

بعد از نصب درب آسانسهور، بایهد   با عالیم الزم انجام پریرد تا از سقو  افراد جلوگیری گردد.  داربست بندی(ثل  )م  ایمن

  مل بسته و از بازشدن آن و حمل مصالح و ... جلوگیری بعمل آید.آنرا محکم و کا

همچنهین  .و نبشی کشهی کامهل اسهتفاده گهرددفلزی سیستم قاب بندی   ازاستفاده از پنجره های دوجداره،    جهت  -12

و بر اساس جزییات نقشه یها مشتصهات منهدر   بنحو مقتضی و سایر دیوارهای پیرامونی و جداکننده ها،  وارهای نماهاید

ی جداگر در انتهای آزاد نبشی کشی کف تها زیهر کشی گردد و لبه کلیه دیوارهانبشی  ،2800  آیین نامه  در پیوست ششم

ات مربو  به کار در ارتفهاع و و اطراف طبقات جهت دیوارچینی باید مقرر  شی در نمابهنگام نبشی ک  رد.سقف صورت پری

 جوشکر و کارگران ایجاد گردد.  وقتمهیدات الزم جلوگیری از س

حتمها دور محهل   ،طراف و کارگران را تهدید می کندعابران او خطری که    ...  به دلیل احتمال سقو  مصالح از نما و  -13

و   بطهور کامهل  و همچنین محدوده کارگاهیکار در جداره بیرونی ساختمان  نوع  و هر    جرای نما و سیمانکاری و داربستا

بطوریکهه  محصور گهردد.نوار زرد رنگ هشداری  و (1.90)به ارتفاع  با استفاده از حصار موقت  به فاصله ایمن از ساختمان

در صورت اسهتفاده از شیشهه ههای بهه ابعهاد  تمان کامال حفظ گردد.و اطراف ساخایمنی عابرین و کارگران پای داربست 

در صورتیکه فاصله پای سهاختمان از محهل تهردد عهابران و سهواره در   متر، حتما از نوع سکوریت استفاده گردد.  1باالی  

ه بهه عهرض کهافی و ا استفاده از راهرو سرپوشهیدالزم ب ایمنی یدتمان باشد، بادرصد ارتفاع نهایی ساخ  25معابر، کمتر از  

 تامین گردد.قاوم  ح مناسب و مبا مصال هر کدام که الزم است() کل معبر هم عرض و یسراسر

)از جملهه دکهل، بهوم، سهیم ماشهین ضمن بازدید دوره ای از قسمتهای متتلف ،  بهنگام کار با ماشین آالت سنگین  -14

ایی بطور کامل تامین گهردد و ایمنی اکیپ اجر  مچنینایمنی معابر و تاسیسات اطراف و هسایر بتشها(،  و قالب و    بکسل

مجوزهای الزم برای استقرار ماشین آالت در معابر اخر گردد. ضمنا هرگونه تردد با جرثقیهل و بهاالبر و ... توسهط افهراد و 

 انهای اطراف، ممنوع است.ختمهمچنین حمل و عبور دادن بار از روی معابر و سا

 : مجری مهندس  امضاء                                : هساز/ناظر معماری مهندس  امضاء

        

 :  (یا سرمایه گرار )صاحب کار امضاء کارفرما       
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تجهیهزات  دون ایجهاد تمهیهدات الزم ایمنهی از جملههمحل های دیگهر، بههرگونه حمل مصالح از چاله آسانسور یا    -15

بهوده  )مثل باکت سالم و سبد متصوص و ...( وسایل استاندارد مل بار باباید حو ممنوع بوده نده کارگران ار سقو   نگهدار

اطمینهان حاصهل  و اسهتحکام و پایهداری بهاالبر  قبل از بلند کردن بار، باید از سالم بودن سیم بکسل و قالب و ...و هربار  

   .گردد

تجهیهزات از    عه کنندگان به کارگاه،و مراج  ینمهندسختمان استفاده کلیه کارگران  و اکیپ ها و  در تمام مراحل سا  -16

کامل بدن بهرای کهار در  و طناب و کمربند و حمایل بند  ایمنی  نوش و عیو کف  کالهاز جمله    )  استاندارد  حفاظت فردی

تعههد و اثهر الزم است از نهامبرده    ،دنایمنی سرباز زنتجهیزات  از استفاده از    اننامبردگالزامی بوده و در صورتیکه    (ارتفاع

بایهد ضهمنا    اخر گردد تا مسوولیت عدم استفاده از آن بر عهده شهت  خهاطی باشهد.  تجهیزاتمبنی بر تحویل    انگشت

جملهه نکهات ، قرارداد انجام کار منعقد و شهرایط خصوصهی منمجری ساختمانو  کارفرما    و  ءمابین تمامی پیمانکاران جز

 فیمابین گردد.م و متناسب با نوع کار، ضمیمه قرارداد الز ایمنی

، خهویش ورتیکه هرکهدام از پیمانکهاران جهزء، در صایمنی کارگاه  مواردو سایر  رغم رعایت کلیه مفاد فوق الرکر  علی  -17

ضهر بهه رعایهت حا،  باشهند(روزمهزد  نباید    باید دارای کارت مهارت بوده و  )کهفرمایان مشغول در کارگاه و سایر کارگران  

جهد شهرایط گهروه ثالهث وایها و فسخ قرارداد اقدام و کار را به شت    ت به قطع همکاری، سریعا نسبنکات ایمنی نشدند

 گردد.واگرار 

سال )بدلیل عدم مشمولیت بیمه( و افرادی کهه نکهات ایمنهی را   18، افراد زیر  بکارگیری کارگران روزمزد میدانی  از  -18

رفرمهای محتهرم کا  و  پهروژه  نو سهایر مهندسهی  مهندس نهاظرودداری گردد تا مسوولیتی متوجه  جدا خ  ،نادیده میگیرند

   نباشد.

صورت پریرد و کلیه دیوارهای پیرامونی و   مهندس معمارقبل از شروع مرحله سفتکاری الزم است هماهنگی الزم با    -19

ود در نقشه  مصهوب یها ههر سیسهتم مهورد کفهای مشترک با فضای آزاد )مثل پارکینگ( بر اساس جزییات اجرایی موج

ضهمنا انجهام گهردد.  و حریهق و صهوت (    19)منطبق بر مبحهث  مسکن و سازمان نظام مهندسی    حقیقات وتایید مرکز ت

 زه اصلیبه ساملحقات  و سایر  نما  های    شیشاسی کبهنگام اجرای اسکلت بتنی، باید تمهیدات الزم جهت اتصال نبشی و  

 ه در نظر گرفته شود.زبا هماهنگی با ناظر سا

و آیهین نامهه حفاظهت کارگاهههای   مقررات ملهی سهاختمان  12مندر  در مبحث  امید است با رعایت نکات ایمنی    -20

پهیش رود. و اصهولی  از نظر فنی و ایمنی کهامال صهحیح    ، روند اجرای پروژهکار و سایر مباحث مربوطه  وزارتساختمانی  

ی محتهرم بهر عههده مجهربر اساس مفاد مبحث دوازدههم،    ساختمان  ه مراحلمسولیت فنی و ایمنی و حسن اجرای کلی

محتهرم مهی   گهرار()یا سهرمایه  کارصاحبدرخواست مجری، بر عهده    بهساختمان و تهیه وسایل ایمنی و حفاظت فردی  

  /رداد گهردد.یها ضهمیمه قهرا  قیهد و  کاراید در قرارداد فیمابین مجری و صاحب  م بالزو تمامی شرایط فنی و ایمنی    باشد

 99-9-28بتاریخ:  

  .گرنید مجری / سخ تحویل کارفرماتنظیم و یکی هز   سخهسه صفحه و  3بند و  20نر  یمنی کات فنی و هتذکرهت و هین 

 : مجری مهندس  امضاء                                : سازه/ناظر معماری مهندس  امضاء

        

 :  (سرمایه گراریا   )صاحب کار امضاء کارفرما       

 

 رونوشت: 

 اداره کل مسکن   35دسی ساختمان/ نظارت ماده نظارت عالیه سازمان نظام مهن -

 بتش بازرسی و ایمنی  اداره کل کار و امور اجتماعی/ -



  
  هاي ساختماني چك ليست كنترل موارد ايمني در پروژه

  :اطالعات ساختمان     
   ................................................................... مالـــك ........................................................................... تـــاريخ پروانـــه ســـاختمانيو شـــماره   

  .................................................................................شماره پروانه اشتغال . ...................................................................................دس ناظر مهن
  ...........................................................................................................................................................................................درس پالك آ

  :گروه ساختماني 
   د          ج                     ب                     الف 

  :تاريخ كنترل             
  

    
  : 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
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 .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
  
  
  
 


