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   :هدف و دامنه شمول 

شوراي عالي  24/8/1340هدف از بازنگري آيين نامه مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه ها مصوب              

حفاظت فني، به روزرساني و تطبيق مواد آن با شرايط روز صنايع ،پيشرفت تكنولوژي و ايمن سازي 

اشد و رعايت محيط كارگاهها وصيانت از نيروي انساني و منابع مادي و پيشگيري از حوادث مي ب

همچنين به . قانون كار الزامي است 85مقررات اين آيين نامه در كليه كارگاههاي موضوع ماده 

، اشخاص  حقيقي يا حقوقي كه  1369قانون كار جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  87استنادماده 

د بدواً، برنامه كار و بخواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند مكلفن

نقشه هاي ساختماني و طرح هاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت 

كار،براي اظهار نظر و تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند،وزارت كار و امور اجتماعي 

از كارگاه هاي مذكور منوط به  بهره برداري.موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماه اعالم نمايد

  . رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود

  

  

كليات و تعاريف :فصل اول   

 

عبارت است  از وزن اجزاي دائمي ساختمان ها مانند تيرها،ستون ها،كف ها،ديوارها،بامها ،راه : بار مرده 

  .بارها محسوب مي شوند پله ها و تيغه ها ،وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت نيز در رديف اين

عبارت است  از بارهاي غير دائمي كه در حين استفاده و بهره برداري از ساختمان به آن وارد : بار زنده 

اين بارها شامل بار ناشي از برف،باد يا زلزله نمي شوند، بارهاي زنده با توجه به . مي شوند 



تمال دارد در طول مدت عمر ساختمان نوع كاربري ساختمان و يا هر بخش از آن و مقداري كه اح

  .به آن وارد گردد، تعريف مي شوند

 2وزن اليه برفي است كه بر اساس آمار موجود در منطقه، احتمال تجاوز از آن در سال كمتر از : بار برف

  درصد 

  .مي باشد) سال 50دوره بازگشت (            

  طولي سازه وارد مي شود ،مانند بادباري كه در راستاي عمود بر صفحه محور  :بار جانبي 

نيروهايي كه از طرف خاك در راستاي عمود بر محور طولي به سازه وارد مي : بار ناشي از رانش خاك 

  .شود

كنترل همزمان دما،رطوبت ،پاكيزگي هوا و توزيع مناسب آن براي تامين شرايط مورد نياز : تهويه مطبوع

  فضاي ساختمان 

كه با يك كابين و ساير اجزاء مربوطه براي حمل نفرات ، بار و يا هردو در  وسيله اي است: آسانسور

  .مسير مشخص بصورت عمودي بين طبقات حركت مي كند 

نوعي از آسانسور است كه در اثر نيروي اصطكاك بين سيم بكسل و شيار فلكه : آسانسور كششي              

  و چرخش          

  .مي كند سيم متحرك حركت             

از آسانسور است كه عامل حركت كابين، سيلندر و پيستون هيدروليكي نوعي  :آسانسورهيدروليكي            

  .مي باشد

در اين نوع آسانسور كابين با سيم بكسل آويزان شده و نيروي                     ):وينچي(آسانسور با رانش مثبت         

  . سيم بكسل تامين مي گرددرانش از طريق قرقره جمع كننده 



وسيله مكانيكي كه از طريق سيم بكسل به سيستم ترمز ايمني  ):گاورنر(كنترل كننده مكانيكي سرعت        

وصل است تا در مواقع افزايش سرعت از حد )در صورت وجود(يا وزنه تعادل )پاراشوت(كابين 

  .مز ايمني را فعال مي نمايدتعيين يا سقوط كابين همزمان با قطع برق موتورآسانسور، تر

فضايي كه ريلها و برخي از تجهيزات آسانسور درآن نصب شده ، كابين و وزنه : چاه آسانسور             

  .تعادل الزاما بايد داخل چاه قرار گيرد

   .قائم بين كف پايين ترين طبقه تا كف چاه آسانسور را گويند فاصله : چاهك              

سيستمي است مكانيكي كه در قسمت زيرين يا باالي يوك كابين قرار گرفته و در : ترمز ايمني             

  .مواقع اضطراري با افزايش غيرعادي سرعت فعال شده و سبب توقف كابين مي گردد 

  . كابين بكار مي رود  قابي است كه براي اتصال ترمز ايمني ، كفشك ها و سيم بكسل ها به كف: يوك كابين             

وسيله اي است ارتجاعي كه براي جلوگيري از برخورد كنترل نشده كابين  و يا وزنه : ضربه گير       

  .تعادل به  كف چاهك  بكار مي رود 

  .فاصله قائم بين باالترين طبقه تا زير سقف چاه آسانسور را باالسري گويند : باالسري             

وزنه اي است كه براي متعادل ساختن وزن كابين و وزن بار داخل كابين مورد استفاده : وزنه تعادل           

  قرار 

    .مي گيرد         

  .دري كه در محل ورودي هر طبقه به كابين قرار ميگيرد و داراي انواع مختلفي مي باشد :در طبقه         

كابين قرار گرفته و معموال بطور خودكار در هنگام توقف كابين باز و دري كه در ورودي  :در كابين       

  .قبل از     شروع حركت كابين بسته مي شود

وسيله اي است كه در مسير حركت افراد پياده جهت باال يا پايين بردن آنها در دو طبقه غير هم  :پله برقي

  .شددرجه مي با 35تا  30سطح بكار مي رود و شيب آن حداكثربين  



وسيله اي است كه براي انتقال افراد در سطوح همتراز يا اختالف ارتفاع كم و با ) : برقي(پياده رو متحرك

  .درجه بكار مي رود 12شيب حداكثر 

  شدت نور  بوده وعبارت است ازشدت روشنايي يك شمع در فاصله يك متر از سطح واحد :لوكس 

  .يين نامه ذكر گرديده در ضميمه پيوست مي باشدشكل هايي كه در انتهاي برخي از مواد آ: توجه

  

  

  مقررات عمومي  –فصل دوم 

  

و استانداردهاي معتبربين المللي يا ملي و )  3مبحث ( رعايت آخرين  مقررات ملي ساختمان  -1ماده

آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني به منظور مبارزه و پيشگيري از آتش سوزي و حريق 

  .كارگاه الزامي است در ساختمان

طراحي ، نصب  و راه اندازي تاسيسات گرمايي و تهويه مطبوع بايد با رعايت آخرين  مقررات  -2ماده

و استانداردهاي معتبربين المللي يا ملي و آيين نامه هاي مصوب شوراي )  14مبحث ( ملي ساختمان 

  .عالي حفاظت فني انجام پذيرد 

وجه به سطح و نوع توليدات خود كه داراي فاضالب صنعتي و انساني كارگاه هاي صنعتي با ت -3ماده

مي باشند بايد داراي مسير جمع آوري مجزا و تصفيه خانه هاي مناسب و ايمن  منطبق با آخرين 

مقررات سازمان حفاظت و محيط زيست و آيين نامه ايمني در تصفيه خانه ها ي آب وفاضالب مصوب 

  .  شوراي عالي حفاظت فني باشند

طراحي ،ساخت،نصب و راه اندازي تاسيسات الكتريكي بايد مطابق با آخرين استانداردهاي  -4ماده

و آيين نامه حفاظتي تاسيسات الكتريكي در ) 13مبحث (معتبربين المللي يا ملي ، مقررات ملي ساختمان 

  .كارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني انجام پذيرد 



ساختمان كارگاه بايد مطابق با آخرين آيين نامه ايمني سيستم اتصال به سيستم اتصال زمين  -5ماده

  .مصوب شوراي عالي حفاظت فني و استانداردهاي معتبربين المللي يا ملي  اجراء گردد )  ارتينگ(زمين

نصب و كاربرد كليه عالئم و نشانه هاي ايمني و هشدار دهنده بايد مطابق باآخرين  مقررات   -6ماده

و  آيين نامه عالئم ايمني در كارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني )  20مبحث ( ساختمان ملي 

  .انجام پذيرد 

طراحي،ساخت ،نصب ،راه اندازي ، بهره برداري ، تعمير و نگهداري مولد هاي بخار و ديگ هاي  -7ماده 

ين نامه حفاظتي مولد بخار و آب گرم بايد مطابق با آخرين استانداردهاي معتبربين المللي يا ملي و آي

  .شوراي عالي حفاظت فني انجام پذيرد 20/9/1362ديگ هاي آب گرم مصوب مورخ 

شرايط و ضوابط بهداشتي توالت ها،رختكن ،حمام ،يخچال و سرد خانه ،آب مصارف آشاميدني  -8ماده

يد بر اساس آخرين و بهداشتي ،نمازخانه ،آشپزخانه و ساير تاسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگاه  با

مصوبه آيين نامه تاسيسات كارگاه از نظر بهداشت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و مقررات 

  .باشد)16مبحث (ملي ساختمان  

در خصوص كارگاههاي موقت از قبيل فعاليت ساختماني ،عمراني ،فصلي و نظاير آن تامين : تبصره

  .و مطلوب الزامي استتاسيسات و تسهيالت بهداشتي كارگران به نح

نگهداري ، ذخيره و انبار نمودن و جابجايي مواد قابل اشتعال و انفجار بايد مطابق با آخرين  –9ماده 

آيين نامه هاي حفاظتي مواد خطرناك ، مواد قابل اشتعال و انفجار ، پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي 

ين و مقررات مراجع ذيصالح مرتبط با نوع در كارگاه ها مصوب شوراي عالي حفاظت فني و ساير قوان

  .مواد انجام گيرد

طراحي ، ساخت ، نگهداري و شرايط ايمني سردخانه ها بايد مطابق با آخرين  استاندارد هاي  -10ماده

  .معتبربين المللي يا ملي و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني باشد 



در كارگاه هايي كه در ساختمان آن ها ) صاعقه ( ابر آذرخش استفاده از تجهيزات حفاظت در بر -11ماده

مواد قابل اشتعال و انفجار توليد و يا ذخيره و انبار مي شود ، تانك ها ، مخازن حاوي بنزين ، نفت ، 

روغن و مواد قابل اشتعال ديگر نگهداري مي گردد و يا داراي ساختمان مرتفع يا دودكش بلند يا 

اال روي كوه مي باشند مطابق با آخرين استاندارد ملي سازمان استاندارد و ساختمان در ارتفاع ب

  .تحقيقات صنعتي ايران الزامي است 

در صورت ايجاد شرايط كار در ارتفاع رعايت آيين نامه كار در ارتفاع مصوب شوراي عالي  -12ماده

  .حفاظت فني الزامي است 

ر عهده كارفرما بوده و در صورت وقوع هر گونه مسئوليت رعايت مقررات اين آئين نامه ب-13ماده

قانون كار  176و  171، 95حادثه ناشي از كار به دليل عدم توجه وي به الــزامات قانوني مطابق مواد

  .رفتار خواهد شده و متخلف مكلف به جبران خسارت وارده مي باشد

  

مقررات اختصاصي - فصل سوم  

ساختمان كارگاه –بخش اول   

كارگاه ساختمان - الف  

ساختمان كارگاه اعم از دائم وموقت  بايد مقاوم و مستحكم بوده و در برابر نيروهاي وارده با  -14ماده

  :احتساب مواردذيل طراحي و ايمن گردد 

  .بار مرده بايد متناسب  با نوع ساختمان باشد   –الف   

ر زنده ساختمان در نظر نوع ساختمان ، تجهيزات ، دستگاهها و نظاير آن بايد در محاسبه با - ب  

  گرفته 



  .  شود              

  بار برف ، باد ، زلزله متناسب با شرايط اقليمي و موقعيت جغرافيايي  - ج            

  ) در صورت وجود(بارهاي ناشي از رانش خاك و نظاير آن  -د  

  ساير بارهاي تاثير گذار برسازه متناسب با نوع فعاليت كارگاه -و            

براي رسيدگي به اين منظور بايد خالصه محاسبات فني ضميمه نقشه هاي تسليمي ارائه گردد  –تبصره 

          .  

متر مكعب فضا بدون كسر  12براي فضاهاي سرپوشيده و مسقف بايد حداقل براي هر نفر  - 15ماده

ه سقف تا كف حجم اشغال شده توسط تجهيزات و ماشين آالت در نظر گرفته شود و حداقل فاصل

  . متر منظور گردد 3ساختمان 

متر محاسبه شود و  3متر براي محاسبه حجم الزم، فقط بايد  3براي ساختمان با ارتفاع بيش از  -تبصره

  . ارتفاع بيش از آن در محاسبه منظور نمي گردد

دارا بوده و سقف هاي كاذب احداث شده بايد مقاومت كافي در برابر بارهاي وارده و حريق را  -16ماده

  .انبار كردن مصالح ، مواد و قرار گرفتن افراد روي آن ممنوع است

چيدمان دستگاه ها و ماشين آالت و قرار دادن اشياء در يك سالن بايد به نحوي باشد كه مطابق  -17ماده

الت با كاركرد دستگاه و ماشين بوده و اطراف آنها داراي فضاي كافي براي تردد ايمن افراد ، ماشين آ

  .كارگاهي ،  تعميرات ناشي از خرابي دستگاه و انتقال مواد مصرفي و توليدي ، ميسر گردد

كف كارگاه، اتاق ها و پياده روهادر قسمت هاي عبور كارگران و حمل و نقل مواد بايد داراي  -18ماده

  .ويژگي هاي زير باشد

  .اشد صاف ، هموار و عاري از هرگونه برآمدگي و يا فرورفتگي ب -الف  

  .از مصالحي ساخته يا اندود شود كه مانع از هرگونه لغزندگي و ايجاد گرد و غبار گردد -ب             

  .دريچه هاي موجود دركف كارگاه نبايد باالتر از كف كارگاه نصب شوند -19ماده



  با رنگ  كشي  خط  وسيله به  قرار دارد بايد  متعددي  هاي دستگاه  كه  كار و مكانهايي  در محل -20ماده

مواداوليه و   قرار دادن  محل  و حتي  نموده  را مشخص  فرعي  هاي و راه  اصلي  راه  ، در دو طرف مشخص

  مواد و همچنين  ونقل و آمد ،حمل  رفت  هاي گردد تا محل  معين  خطوط  اين  وسيله به  مواد توليدي

  .باشد  و روشن  معلوم  زمين  روي  گذاري با عالمت  اصلي  حركت جهت

  در كف  آب  شدن  ريخته  كار موجب  نوع  كه  و در مواردي  شستشو بوده  قابل  ها بايد كارگاه  كف -21ماده

  .نمايد  هدايت  فاضالب  مجاري  سمت  آبها را به  تا  داشته  كافي  گردد، شيب

  آنها موجب  لغزندگي  كه  مشابه طبه كابين آسانسور و نقا  ورود و خروج محل  ها و اطراف پلكان -22ماده

شكل هاي .(شود  ساخته  غير لغزنده  ساير جاها خواهد بود بايد از مصالح  به  نسبت  بيشتري  مخاطرات

  )8و 7

تمامي حفره ها و دهانه هاي باز اطراف دستگاه و ماشين آالت كه احتمال خطر براي افراد وجود  -23ماده

  .سب و مقاوم مسدود شوند دارد بايد بوسيله حفاظ هاي منا

 5شكل هاي :(نرده حفاظتي بايد از جنس مقاوم و محكم بوده و داراي مشخصات فني زير باشد  -24ماده

  )10و 

  مطابق با استاندارد هاي ملي باشد -الف  

  سانتيمترباشد  200فواصل پايه عمودي از يكديگر حداكثر-ب             

  .سانتيمتر باشد  8در نرده راه پله از كف  حداكثر فاصله اولين ميله طولي - ج  

  .از ميله فوقاني و تحتاني براي استحكام استفاده شود  -د  

  .عاري از هرگونه تراشه ، براده ، لبه تيز و برنده روي سطوح نرده باشد  -ه  

  .سانتيمتر باشد  110و حداكثر  90ارتفاع آن براي پرتگاهها حداقل  - و  

  .سانتيمتر مي باشد  94و حداكثر  85ان حداقل ارتفاع نرده در پلك -ز  

  .سانتيمتر باشد 50فاصله ميله مياني از كف بايد حداقل - ح            



  .  نيوتن  باشد 900قادر به تحمل نيروهاي وارد حداقل  -ط  

كف پلكان بايد از مصالحي ساخته شده باشد كه متناسب با نوع محل و شرايط اقليمي بوده و  -25ماده

  .هنگام برودت هوا از يخ زدگي كف پله جلوگيري بعمل آورد  در

  )2شكل :(مشخصات فني پلكان به غير از امدادي و سرويس بايد مطابق با موارد زير باشد  -26ماده

  .سانتيمتر باشد  33كف پلكان بايد حداقل  -الف  

  .سانتيمتر باشد  20و حداكثر  14ارتفاع پله بايد حداقل  - ب  

سانتيمتر در جهت پلكان يا بيشتر، متناسب با عرض پلكان  110عرض پاگرد بايد در حدود   - ج            

  .داشته باشد

  .سانتيمتر كمتر باشد 90مورد از   ها نبايد در هيچ پلكان  عرض - د             

  .درجه باشد  50درجه و بيش از  30شيب راه پله نبايد كمتر از  -ه  

ميليمتر  6يا عرض كف پله در يك راه پله نبايد بيش از ) پاخور ( تغييرات ارتفاع پيشاني  –و   

  .باشد

  )2شكل :(پلكان سرويس ، امداد و فرار بايد مطابق با موارد زير باشد  -27ماده

  سانتيمتر باشد  15حداقل عرض كف پله  -الف  

  .درجه باشد  60شيب پلكان حداكثر  - ب  

  .مناسب بصورت ايمن نصب گردد در محل هاي  - ج  

  .سانتيمتر باشد 55حداقل عرض  پلكان مذكور بايد  - ه             

  )5شكل . (متر تجاوز نمايد 7/3اختالف سطح بين دو پاگرد نبايد از  –28ماده 

  )5شكل .(پله هاي يك پلكان بايد داراي عرض و ارتفاع مساوي باشد -29ماده

كف پله هايي كه با صفحات فلزي اجراء مي گردند بايد بصورت كامال ايمن پاگرد يا سكوها و   - 30ماده



  )9شكل .(نصب و اجراء شده باشد 

در صورت ) هركدام كه كمتر باشد( سانتيمتر 76راه پله با بيش از چهار پله و يا حداقل ارتفاع  -31ماده

  )3شكل .(وجود لبه كناري پرتگاه بايد به نرده دستي مناسب محفوظ گردد 

سانتيمتر مي رسد داراي نرده  15راه پله مارپيچي بايد در سمتي كه عرض كف پله به كمتر از  –32ماده 

  .حفاظتي مناسب باشد 

سانتيمتر بيشترتر از عرض در  50در صورت وجود بازشو به پاگرد ، عرض پاگرد بايد حداقل  -33ماده

  )4شكل .(باز شو در نظر گرفته شود 

 11ايي كه از مصالح مشبك ساخته شده اند ابعاد چشمه هاي آن نبايد از پلكان و سكوه -34ماده

  )7شكل .(ميليمتر تجاوز نمايد تا اشياء متفرقه امكان سقوط از آن را نداشته باشد

  هم  بسته  و در سمت  نرده  با يك  پرتگاه  سانتيمتر بايد در سمت 110از   بيش  با عرض  پلكان -35ماده

  )5شكل .(مجهز گردند 24  ماده  طبق  ستيد  نرده  وسيله به

  ميانه  دستي  نرده  به يك  كناري  هاي بر نرده  سانتيمتر بايد عالوه 225از   بيش  عرض  با  پلكان  -36 ماده

  .نيز مجهز باشد

  هآزادان  دست  شود كه  ساخته  شود بايد طوري مي  ديوار نصب  به  آن  هاي پايه  كه  دستي   نرده -37ماده

 200ها از يكديگر  پايه  كند حداكثر فاصله  حركت  از سطح ديوار يا كنار نرده  اعم  برخورد با موانعي  بدون

  )6شكل .(سانتيمتر باز باشد 5  و ديوار بايد حداقل  دستي  نرده  سانتيمتر و بين

  اين.  است  درجه 10افراد   مورد استفاده) دار  شيب  راهروهاي  (رمپ   مجاز براي  حداكثر شيب -38ماده

و   و نرده  و عرض  ساختمان  شود از حيث ها منظور مي در مورد پلكان  كه  شرائطي  ها بايد با كليه رمپ

  )1شكل .(باشد  داشته  مطابقت  غيره

 30از   آنها بيش  پهناي  كه  شود در صورتي باز مي  پلكان  در پاگردهاي  كه  هايي پنجره  ورودي -39ماده



  .شوند  حفاظت  نرده  وسيله به  سانتيمتر باشد بايد 90پاگرد كمتر از   با سطح  سانتيمتر و فاصله

قسمت هايي از كارگاه كه از سطح زمين يا كف طبقات ارتفاع داشته و الزم است كارگران هر  -40ماده

لكان ،نردبان و چند به صورت موقت در آن محل فعاليت داشته باشند بايد راه دسترسي مناسب نظير پ

  .نظايرآن تعبيه گردد

 60عرض گذرگاههاي آدم رو بين ماشين آالت ،تاسيسات ،انبوه مواد  و تعميرات نبايد كمتر از  -41ماده

  .سانتيمتر باشد

تمامي معابر ، راهروها و جايگاههاي كار كه روي دستگاه ، ماشين آالت و نوارهاي متحرك قرار  -42ماده

  .رف بوسيله نرده هاي حفاظتي ايمن گردند دارند بايد از دو  ط

سطوح برف گير و يخ زننده پلكان ها ، راه پله هاي فرار ، معابر پياده ، راهروهاي سر باز و   -43ماده

نظاير آن بايد بصورت مرتب از برف و يخ پاك گرديده و يا با مصالحي ساخته شوند كه مانع از 

  .هرگونه يخ زدگي اين سطوح گردد 

در و پنجره اتاق ها و محيط هايي كه احتمال انفجار در آنها وجود دارد بايد در مقابل انفجار  -44ماده

  . مقاوم و مستحكم بوده و شيشه هاي آن از نوع ضد انفجار بوده و بازشوي آن به سمت خارج باشد

ق هاي سربي اتاق هايي كه در آنها فعاليت عكس برداري با اشعه ايكس وجود دارد بايد با ور -45ماده

  . با ضخامت مناسب مطابق با مقررات مراجع ذيصالح پوشيده گردد

جهت نقل و انتقال مواد خطرناك از قبيل پاتيل هاي مواد مذاب و يا مشابه آن كه احتمال پاشش  -46ماده

 به افراد در طول مسير وجود دارد ،بايد مسيري مجزا و دور از رفت و آمد كارگران و افراد ديگر تعبيه

  .گردد

ساختمان كارگاههاي موقت ،پيش ساخته ، كانكس ها و نظاير آن بايد مجهز به سيستم اتصال  -47ماده

   .زمين موثر باشد



ساختمان كارگاه بايد با توجه به نياز منديهاي افراد معلول جهت فعاليت و كار مطابق قوانين و -48ماده 

  .  مقررات موجود طراحي و احداث گردد

  

  روشنايي  - ب 

در محل رفت و آمد و كار كارگران و افراد  بايد روشنايي مناسب و كافي تامين گرديده و حتي  -49ماده

  .االمكان از نور طبيعي استفاده گردد 

به منظور تعبيه روشنايي با نور طبيعي در سالن سرپوشيده و مسقف بايد با استفاده از  -50ماده

  .مناسب از يكديگر، نور محل را بصورت يكنواخت تامين نمود  پنجره هاي سقفي و معمولي با فواصل

درمحل هايي كه بطور موضعي احتياج به نور بيشتري مي باشد بايدعالوه بر نور كلي  -51ماده

  .كارگاه،نور اضافي در محل مورد نياز تامين گردد

ر ، منبع نور مذكور براي جلوگيري از خيره شدن چشم به نور اضافي تابيده شده به قطعه كا -52ماده

  .بايد به نحوي پوشيده شود كه فقط محل مورد نظر را روشن نمايد

براي استفاده بيشتر از نور آفتاب، بايد سقف كارگاه و ديگر سطوح منعكس كننده نور به رنگ  -53ماده

  .روشن بوده تا نور را بهتر منعكس كند

م كارگر قرار مي گيرد نبايد از رنگهايي كه ديوارها و كف ساختمان كارگاه كه در ديد مستقي -تبصره

  .موجب خيرگي چشم در كارگران مي شود استفاده نمود

كليه پنجره هاي موجود در سالن كه در سقف و ديوار قرار دارند ، بايد همواره تميز بوده تا  -54ماده

  .روشنايي از طريق تابش تامين گردد

در طي روز ، پنجره ها بايد به كركره و پرده متحرك براي جلوگيري از شدت بيش از حد نور  - 55ماد 

و امكان باز و بسته كردن ايمن پنجره ها و تنظيم نور آنها فراهم شود، بطوريكه . مناسب مجهز باشند 

  .خود اين پنجره ها مخاطراتي را به محل كارو كارگران تحميل ننمايد



تامين نور وجود ندارد بايد با استفاده از  در محلهايي كه امكان تامين روشنايي طبيعي براي -56ماده

  .نور هاي مصنوعي مناسب، روشنايي محل تامين گردد 

تند   هاي بتابد تا از ايجاد سايه  مختلف  و از جهات  بوده  يكنواخت  بايد بطور كلي  روشنايي -57ماده

  .نگردد  چشم  شدن  خيره  و ضمناً باعث  شده  جلوگيري

تمهيدات الزم براي تميز كردن پنجره ها به نحوي كه خطري متوجه افراد نگردد بايد در محل  –58ماده

  .كار در نظر گرفته شود

منابع تامين روشنايي مصنوعي نبايد طوري نصب شوند كه خود باعث ايجاد مخاطراتي در  -59ماده

  .محيط كار شوند

محل كار ،الزم است از پنجره ها يا سطوح  هرگاه به دليل مقتضات ايمني و بهداشتي در   - 60ماده

شفاف و شيشه اي در ديوارها و درها استفاده گردد بايد از مصالح ايمن و مقاوم در برابر شكستگي 

ساخته شوند و يا زمانيكه احتمال برخورد افراد با اين سطوح وجود دارد، بايد با عاليمي اين سطوح 

  .مشخص شوند

  

شدت نور -ج    

ان شدت نور محل كار ، معابر پياده روها و راههاي عبوري مربوط به وسايل نقليه بايد با ميز - 61ماده 

توجه به شغل و نوع كار و فعاليت و با استفاده ازآخرين  جداول حدود تماس شغلي و عوامل بيماريزا 

  .تعيين گردد )  13مبحث ( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و مقررات ملي ساختمان 

ميزان نور و روشنايي در محيط هاي كار بايد مطابق با جدول زير استخراج شده از استاندارد  -62دهما

ANSI  براي كارگران و افراد تامين گردد: 

  

 لوكس فعاليت كاري درجه بندي



1 
 20 -  50 فضاهاي عمومي با محيط تاريك

2 
 50- 100 گذرگاهها و راهروهاي كارهاي موقت

3 
 100- 200 كارهايي كه گاها انجام مي شود فضاهاي كاري براي

 200- 500 كارهايي كه معموال با كنتراست باال يا برروي قطعه بزرگ انجام مي شود 4

 500-1000 كارهايي كه معموال با كنتراست متوسط يا برروي قطعه كوچك انجام مي شود 5

 1000-2000 انجام مي شودكارهايي كه معموال با كنتراست پايين و يا برروي قطعه كوچك  6

7 

كارهايي كه معموال با كنتراست پايين يا برروي قطعات ريز و  با تكرار 

 زياد انجام مي شود
5000-2000 

8 
 5000-10000 انجام كارهاي ممتد و طوالني با دقت باال

9 
 10000-20000 انجام كارهاي خيلي خاص با كنتراست بسيار پايين

  

تامين روشنايي در مواقع قطع برق در محيط كارگاه بايد سيستم روشنايي به منظور  -63ماده

 10اضطراري مناسب با منبع توليد نيرو و سيم كشي مستقل از شبكه عمومي و حداقل شدت روشنايي 

  .لوكس فراهم گردد 

 

عايق بندي ساختمان    - د  

انتخاب گردند كه در اثر  محل هاي نصب رادياتور و لوله هاي آب گرم بايد به گونه اي -64ماده

تشعشعات حرارتي يا جريان هواي گرم  ناشي از آنها موجب ناراحتي براي كارگران در حين انجام كار 

  .نگردد 



در مناطق جغرافيايي و اقليمي كه داراي اختالف باالي درجه حرارت در فصول سال مي باشند  -65ماده

ا به نحوي مناسب عايق بندي حرارتي گرديده تا مانع از بايد تمامي ديوارها ، سقف ها ، درها و پنجره ه

  .تبادل حرارت و برودت داخل محيط كارگاه به خارج از كارگاه و بالعكس و اتالف انرژي گردد

مسير لوله هاي حرارتي و برودتي بايد بوسيله عايق هاي مناسب كه در مقابل حرارت و سرما  -66ماده

  .مقاوم است عايق بندي گردند

 

دماي محيط ساختمان كارگاه - ه  

در محيط كاري كه در آن كار به صورت نشسته انجام مي شود مانند ادارات، حداقل دماي  -67ماده

درجه سانتيگراد مي باشد و در صورتي كه كار فيزيكي در محيط كار صورت مي پذيرد  16مطلوب 

ار تابع قوانين و مقررات مگر اينكه شرايط محيط ك(درجه سانتيگراد است  13حداقل دماي مطلوب 

 )حفاظتي خاص باشد

  .نصب دماسنج در محيط هاي كارگاهي به منظور تعيين دماي محيط كار الزامي است  -68ماده

انبارها –و   

  .انبارها بايد داراي مسيرهاي عبور مجزا براي تردد افراد و وسايل نقليه باشد  -69ماده

و در صورت لزوم تهويه مصنوعي ضد شعله مجهز باشد و انبار بايد به وسايل تهويه طبيعي  -70ماده

  .كليدها ،فيوزها و ساير ادوات و وسايل الكتريكي بايد از نوع ضد جرقه و ضد شعله باشد

ساختمان يا هر بخش از يك ساختمان كه براي انبار مورد استفاده قرار ميگيرد بايد حداقل به  -71ماده

 .باشد دو راه خروج مجزا  و دور از هم مجهز

انبار بايد داراي قفسه بندي مناسب بوده ويا چيدمان مواد به گونه اي باشد كه خطر سقوط -72ماده

  .نداشته و مزاحمتي براي عبور و مرور افراد ايجاد ننمايد



ديوارها ،سقف و كف انبار بايد از مصالح مقاوم و مناسب ساخته شده باشد بطوريكه در برابر -73ماده

  .آتش مقاوم باشدبارهاي وارده و 

در اطراف انبار بايد راههاي مطمئن و ايمن براي تردد ماشين هاي حمل كاال و آتش نشاني   -74ماده

  .پيش بيني گردد

در انبارها بايد از جنس فلز و سطح داخلي آن صاف و بدون شكاف بوده و بازشوي آن روبه  –75ماده

  .خارج باشد 

  .حفاظ و تور سيمي بوده و بازشوي آن روبه خارج باشدپنجره انبارها بايد مجهز به  -76ماده

انبارها بايد سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق متناسب با نوع مواد مطابق با آيين نامه  -77ماده

  .پيشگيري و حفاظت در برابر آتش سوزي و حريق باشد

  .محل استراحت و آبدار خانه نبايد در ساختمان انبار قرارداشته باشد –78ماده

سانتيمتر از سطح  200ديوارها و ستون هاي داخل انبار بايد جهت افزايش ميدان ديد تا ارتفاع -79ماده

  .زمين با رنگ هاي روشن محرك رنگ آميزي شود

مسيرهاي داخلي انبار ، قفسه ها و كاال بايد طوري تعبيه شده باشد كه دسترسي افراد به -80ماده

  .باشد درهاي خروجي در اسرع وقت امكان پذير

آسانسور ، پله برقي  و پياده رو متحرك -ز  

نصب ، راه اندازي ، بهره برداري و هرگونه تغيير اساسي در آسانسور ، پله هاي برقي و پياده  -81ماده

رو  متحرك بايد با رعايت آخرين  مقررات آيين نامه حفاظتي ساختمان كارگاهها ، استانداردهاي معتبر 

.صورت پذيرد) 15مبحث ( قررات ملي ساختمان بين المللي  يا ملي و م  

 :داخل كابين آسانسور بايد داراي لوح شناسايي با مشخصات ذيل باشد –٨٢ماده

  نام شركت سازنده -الف         



  ظرفيت حمل نفر يا بار يا هردو -ب         

  نوع كاربري  -ج         

  سال ساخت  -د         

  آدرس و شماره تلفن سازنده - ه         

  .شماره استانداردي كه آسانسور بر مبناي آن ساخته شده است -و         

چاه آسانسور بايد در سراسر ارتفاع و تمامي سطوح بسته بوده و بجز درهاي طبقات  و -83ماده

رخانه و چاهك داراي دريچه هاي بازديد ، خروجي ديگري نداشته باشد و در تراز هر طبقه در موتو

  )11شكل . (روشنايي مناسب با چراغ محافظ دار تونلي و لوله هواكش در سقف موتورخانه باشد 

متر از هر طرف و از اين ارتفاع به  3آسانسورهايي كه خارج ساختمان ها قرار دارد تا ارتفاع  -84ماده

  . ه باشدباال سمتي كه روبه ساختمان قرار دارد در تمام ارتفاع بايد بست

قسمت هايي از تاسيسات الكتريكي آسانسور كه الزم است در زمان برق دار بودن ، تنظيم و يا  -85ماده

مورد آزمايش قرار گيرند بايد به گونه اي نصب شوند كه فضاي كار ايمن در نقاط مورد نياز براي 

  .حضور تعميركار وجود داشته باشد

ن الكتريكي دستي در تاسيسات الكتريكي آسانسور اين در صورت استفاده از وسايل فرما-86ماده

وسايل بايد به گونه اي باشد كه امكان راه اندازي تصادفي آنها وجود نداشته و همچنين كليدهاي فرمان 

  .دستي بطور اطمينان بخشي قفل گردند

موثر  كليه تجهيزات و دستگاههاي الكتريكي آسانسور بايد داراي سيستم اتصال به زمين -87ماده

  .باشند

دريچه تهويه بايد به نحوي محافظت گردد كه از نفوذ باران ،برف ،پرندگان و نظاير مشابه آن  -88ماده

  .جلوگيري نمايد



تخليه هواي چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاههاي گروه ديگر خواهد بود و بنابر اين نبايد -89ماده

  .بين آنها ارتباط تخليه هوا وجود داشته باشد

سيستم تهويه هوا در چاه آسانسور  بايد بصورت دستي عمل نموده و چاه آسانسور نبايد  -90ماده

  .وسيله تخليه هواي ساختمان باشد

درهاي طبقات بايد به صورت اصولي نصب شده و در هنگام بسته بودن، تمام دهانه چاه را از -91ماده

  )11شكل .(كف تا سقف بپوشاند

رعايت موارد زير الزامي )وينچي( سري در آسانسورهاي با رانش مثبت درخصوص فاصله باال-92ماده

  :است

  نصب ضربه گير متناسب با نوع و ظرفيت آسانسور در زير سقف چاه-الف               

سانتيمتر بين باالترين سطح روي كابين و پايين ترين   10فاصله آزاد قائم معادل حداقل  - ب                

  چاه سطح زير سقف

پس از باز نمودن در اضطراري ، چنانچه مانعي براي باز نگهداشتن در طبقات وجود نداشته -93ماده

  .باشد ، در بايد بصورت خود كاربسته و قفل گردد

درهاي بازرسي ، اضطراري و نيز دريچه هاي بازديد بايد فاقد هرگونه روزنه بوده و همانند -94ماده

  .مناسب باشددرهاي طبقات داراي استحكام 

  .نصب هرگونه در،دريچه اضطراري و تخليه هوا در سمتي كه وزنه تعادل قراردارد، ممنوع است-95ماده

دريچه اضطراري براي ورود به باالي كابين در زير سقف چاه يا يكي از ديواره هاي چاه از -96ماده

رون چاه بوده و داراي قفل فضاي موتور خانه بايد به گونه اي تعبيه شود كه باز شوي آن به سمت بي

  .ايمني باشد

آسانسور كنار هم بايد در سطح كف موتورخانه و در  2در آسانسورهاي گروهي و بيشتر از  -97ماده

  .امتداد پاگرد جلوي در طبقه آخر ، دريچه اي به سمت موتورخانه و متناسب با تجهيزات آن تعبيه گردد



ها و يا قطعات آنها بايد به گونه اي باشد كه سقوط آنها طراحي ، ساخت ، نصب درها ، دريچه -98ماده

  .به داخل چاه آسانسور در صورت بروز حوادث  امكان پذير نباشد

  )13شكل .(درهاي طبقات جز در مواقع استفاده از آسانسور بايد بصورت ايمن بسته بماند-99ماده

وي كه قبل از شروع حركت كابين ، درهاي طبقات بايد داراي قفل ايمني مناسب بوده ، به نح- 100ماده

مانع از بازشدن درهاي طبقات گرديده و همچنين تا زماني كه در طبقه باز است ، امكان حركت براي 

  .كابين وجود نداشته باشد

باز نمودن درهاي طبقات در مواقع نبودن كابين نبايد جز با كليد مخصوص امدادي امكان پذير - 101ماده

  .باشد

لواليي طبقات بايد مجهز به شيشه بوده به نحوي كه وجود كابين در طبقه مشخص درهاي - 102ماده

  .باشد

توقف ) هم تراز ( كابين بايد در تراز طبقات بطوريكه كف آن هم ارتفاع با كف طبقه است - 103ماده

  .نموده و درهنگام ورود و خروج مسافر ، در آن تراز باقي بماند

به در مناسب بوده تا هنگام بسته بودن در كامال محدوده باز شوي  كابين آسانسور بايد مجهز- 104ماده

  )11شكل .(ورودي را بپوشاند

در كابين آسانسور بايد داراي حسگر باشد ،كه هنگام باز بودن آن امكان حركت كابين ميسر - 105ماده

  )13شكل .(نبوده و تا قبل از توقف كامل كابين باز نمودن آن ميسر نباشد

ي اتوماتيك آسانسور بايد مجهز به حسگرهاي مناسب بوده تا هنگام وجود مانع در چهار درها- 106ماده

  .چوب ،از بسته شدن در جلوگيري و آن را مجدداً باز نمايد

مدارتغذيه زنگ اخبار و سيستم مكالمه دو طرفه در كابين آسانسور ، بايد مجهز به باطري - 107ماده

 .مناسب آماده بكار باشد

  .ن آسانسور بايد به سيستم تهويه و روشنايي مناسب طبق استاندارد مجهز باشد كابي- 108ماده



آسانسور بايد به يك منبع تغذيه نيروي اضطراري كه بطور خودكار قابل شارژ است مجهز  - 109ماده

  . گردد 

سطح كف كابين و ورودي آن بايد صاف و فاقد زوائد خطرناك بوده و ازمواد غيرلغزنده - 110ماده

  .ه شده باشدساخت

سانتيمتربوده و باز  35در  50سقف كابين ، بايد مجهز به دريچه خروجي و امدادي به ابعاد - 111ماده

  .شوي اين دريچه ، رو به خارج كابين باشد

  :ترمز ايمني كابين آسانسور بايد داراي شرايط زير باشد- 112ماده

ام ظرفيت آن را در هنگام افزايش سرعت و يا قدرت متوقف كردن و نگهداشتن كابين با تم -الف           

  .سقوط داشته باشد

آزاد نمودن آن فقط بايد توسط كنترل كننده هاي مكانيكي سرعت انجام پذيرفته و اين امر تنها - ب

  .     با باال بردن كابين امكان پذيرگردد

  .بايد پس از آزاد شدن به صورت عادي عمل نمايد - ج

پايين ترين توقفگاه كابين  بايد به كليد حدي مناسب مجهز گرديده بطوريكه باالترين و  - 113ماده

مستقل از مدار فرمان موجود در كابين باشد و مستقيما با مدار فرمان اصلي آسانسور ارتباط برقرار 

  .نمايد 

هز كابين آسانسور بايد به حسگر كنترل بار براي جلوگيري از اعمال بار بيش از حد مجاز مج- 114ماده

  .گردد

قراردادن هرگونه ابزار ، تجهيزات و نظاير آنها درون موتورخانه ، چاه و چاهك آسانسور - 115ماده

  .ممنوع است

مجهز گرديده و كنترل كننده مذكور ) گاورنر(آسانسور بايد به كنترل كننده مكانيكي سرعت  - 116ماده

  )12شكل .(با ترمز ايمني آسانسور مرتبط گردد



  .شده باشند) مهرو موم (ايمني و گاورنر حتما پلمپ ترمز - 117ماده

شكل .(ترمزهاي ايمني كابين و وزنه تعادل هريك بايد داراي گاورنر مخصوص به خود باشد –118ماده
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ميليمتر با لنگه در درگير نشده است  7كابين تا زمانيكه زبانه قفل كننده حداقل به اندازه  - 119ماده

  .دنبايد قادر به حركت باش

فضاي موتور خانه آسانسور بايد طبق استاندارد  باشد كه عالوه بر امكان جاي دادن تجهيزات - 120ماده

  .، فضاي مناسب براي تردد و انجام تعميرات احتمالي بصورت ايمن را براي تعميركاران فراهم آورد

زنوع مقاوم در برابر اجزا و چاه آسانسوردر محيط هايي با قابليت اشتعال و انفجار بايد ا - 121ماده

  .خطرات مذكور  بوده و يا حفاظت شده باشند

در زمان تعمير و  نكهداري آسانسورها بايد شرايط ايمني مناسب اعم از تهويه و روشنايي و - 122ماده

  .ساير شرايط ايمني الزم فراهم گردد

تقرار نردبان ايمن و در صورتي كه دسترسي به موتورخانه ازطريق پله امكان پذير نباشد ،اس- 123ماده

  .اختصاصي جهت دسترسي به موتور خانه الزامي است

  .موتورخانه بايد به سيستم اطفاء حريق مناسب و به ميزان كافي تجهيز گردد - 124ماده

بلند كردن كابين آسانسوردرزمان نصب بايد با رعايت كامل مقررات و دستور العمل هاي - 125ماده

  .شركت سازنده  صورت پذيرد

اطاقك آسانسورهاي باري كه افراد را نيزحمل مي كند و يا يك نفر متصدي درداخل آن بكار - 126دهما

  .مشغول است بايد مطابق مشخصات آسانسورهاي مخصوص حمل افراد ساخته شود

ميليمتر بوده و از نوع 6ميليمتر و گاورنر حداقل 8حداقل قطر سيم بكسل كابين بايد  - 127ماده

  .استاندارد باشد 



درها ودريچه هاي اضطراري در ديواره هاي چاه آسانسور نبايد به سمت چاه آسانسور باز - 128ماده

  .شود و داراي قفل ايمني باشد

درهاي كابين و طبقات بايد در زمان ايستادن آسانسور در تراز طبقه بصورت هماهنگ باز و - 129ماده

  . بسته شود

ايي كاال بين طبقات استفاده مي گردد و در طبقه درآسانسورهاي خدماتي كه براي جابج - 130ماده

مشخصي عمل مي كند بايد داراي كابيني باشد كه ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمي دهد و در 

  .ميان ريل هاي نصب شده عمودي حركت مي نمايد

  :زير بيشتر باشد ابعادي كه كابين را براي افراد غير قابل استفاده مي كند نبايد از مقادير  –تبصره 

  مساحت كف كابين يك مترمربع - الف            

  سانتيمتر 100عمق كابين  -ب            

  سانتيمتر، 120ارتفاع  - ج            

سانتيمتر كل كابين در صورتي مجاز است كه كابين شامل چند طبقه  120ارتفاع بيش از   - د             

  .سانتيمتر بيشتر نشود 120هريك از طبقات ثابت بوده به نحوي كه ارتفاع 

  .كل مسير حركت كابين محصور بوده و داراي مقاومت مكانيكي كافي باشد -ه           

  .حركت كابين بايد منوط به بسته بودن درهاي تمامي طبقات باشد- 131ماده

گيرنده موارد ذيل  پله هاي برقي و پياده روهاي متحرك بايد داراي لوح شناسايي كه در بر - 132ماده

  :بوده و در ابتداي ورودي آنها نصب مي گردد باشد

  نام شركت سازنده - الف             

  سال ساخت  -ب              

  آدرس و شماره تلفن سازنده -ج              

  .شماره استانداردي كه بر مبناي آن ساخته شده است -د              



مقررات ملي  15مبحث  5- 3-15با دستگاههاي مذكور مي بايستي بند  در خصوص ظرفيت حمل –تبصره 

  .ساختمان رعايت گردد

شكل .(اطراف منطقه باز طبقه فوقاني پله برقي بايد به نحومطمئن و ايمن حفاظ گذاري گردد- 133ماده
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سيستم متصدي دستگاه بايد قبل از راه اندازي پله برقي در هر شرايطي ازعملكرد صحيح   - 134ماده

  .هاي ايمني اطمينان حاصل نمايد

  )14شكل .(سطح پله برقي بايد به گونه اي باشد كه از ليز خوردن افراد جلوگيري نمايد- 135ماده

درصورت توقف پله برقي به هر دليل ،در استارت مجدد آن بايد از عدم تردد افراد روي پلكان  - 136ماده

وك ناشي از استارت باعث بر هم خوردن تعادل افراد و ها در حالت خاموش اطمينان حاصل نموده تا ش

  .سقوط آنها نگردد

در هنگام نصب،راه اندازي ،بازرسي و تعميرات محدوده اطراف آسانسور، راه پله متحرك و  - 137ماده

  .بايد محصور و محفوظ گردد) اعم از ورود و خروج(پله هاي برقي 

كليه آسانسورها اعم از مسافري ،باري و يا هردو ،پله هاي برقي و پياده روهاي متحرك بايد  –138ماده

توسط موسساتي كه صالحيت آنها مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير 

 مراجع ذيصالح مي باشد بصورت ساليانه بر اساس استانداردهاي معتبر مورد بازرسي قرار گرفته و

گواهينامه سالمت دستگاههاي مذكور كه حاوي نام شركت، آدرس و تلفن ،نام بازرس ،تاريخ اعتبار 

  .گواهينامه مي باشد صادر و در داخل كابين و يا در محل مناسب نصب گردد

تعمير و نگهداري آسانسورها ،پله هاي برقي وپياده روهاي متحرك بايد توسط شركت هاي  - 139ماده

  مراجع ذيصالح انجام پذيردداراي مجوز از 

شركت هاي مذكور موظف مي باشند از پرسنل آموزش ديده از مرا كز ذيصالح و ماهر كه  –تبصره 

  .داراي تخصص در اين زمينه مي باشند،استفاده نمايند



گزارش بازديد ،تعمير ،نگهداري در خصوص آسانسورها ،پله هاي برقي ،پياده روي متحرك - 140ماده

شخصات شركت و فرد تعميركار با ذكر تاريخ اقدامات بعمل آمده در دفتر ويژه گزارشات بهمراه ذكر م

  .تعمير و نگهداري آنها و در پرونده مربوطه ثبت و نگهداري گردد

  محوطه كارگاه –بخش دوم 

  :طراحي ترافيك و احداث راه بايد مطابق با موارد زير باشد  - 141ماده

  وريوسايل نقليه عب -الف           

  كم كردن نياز به دور زدن -ب            

  اجتناب از لبه تيز و خم و كنج ها  - ج            

  )عدم وجود بر آمدگي و فرو رفتگي(تعمير و نگهداري راه  - د            

  مقاومت دربرابر بار وارده با زيرسازي مناسب  -ه            

     آب ناشي از بارندگي با زهكشي مناسبشيب بندي مناسب براي تخليه -و            

سطح راه بايد براساس نوع مصرف با مصالح مناسب و مقاوم در مقابل لغزندگي اجرا گردد  -ز  

.  

محل هاي تاسيسات زيرزميني در محوطه باز كارگاه ،چاههاي ارت ،درهاي خروجي ، راه پله  - 142ماده

اهميت بااليي برخوردار مي باشند بايد بوسيله عاليم آگاه فرار ، راهروها ، راه پله ها  و نظايرآن كه از 

  .كننده و هشدار دهنده، مشخص و معلوم گردند 

  :محوطه باز در ساختمان كارگاه بايد داراي موارد ايمني ذكر شده زير باشد  - 143ماده

  پياده رو مخصوص عابرين پياده -الف  

  و وسايل نقليه عاليم ايمني هشداري و آگاه كننده براي عابرين - ب  

     تامين روشنايي محوطه به تعداد الزم و كافي - ج  



كليه دهانه هاي باز ، پرتگاهها ، آدم روها ، چاهها،راه پله ها و نظاير آن درمحوطه ساختمان  - 144ماده

كارگاه بايد بوسيله دريچه هاي فلزي مقاوم و محكم يا نرده هاي حفاظتي مناسب مسدود يا محفوظ 

  .گردند 

چنانچه به هر دليلي پوشش روي دهانه برداشته شود بايد توسط فرد تحت كنترل بوده و يا  - 145هماد

با استفاده از نرده هاي موقت قابل حمل محفوظ گرديده و بوسيله عاليم و نوارهاي ايمني مناسب و با 

  .چراغ گردان در شب نسبت به هشدار و آگاهي به ساير افراد اقدام گردد 

م هاي برق و تاسيسات برقي در محوطه باز بايد ايمن و محفوظ بوده و با عاليم هشدار سي  - 146ماده

ضمنا رعايت حريم . دهنده مشخص گرديده و از رسيدن هرگونه صدمه و آسيب به آنها جلوگيري گردد 

 .خطوط برقدار مطابق با قوانين و مقررات برق ايران الزامي است

تمان كارگاه بايد از كانالهاي مخصوص تاسيساتي و يا دكل هاي براي رساندن برق به ساخ  - 147ماده

  . مناسب و ايمن استفاده نمود

براي تردد افراد بين سالن ها بايد معابر را با كوتاهترين فاصله احداث نموده و اين   - 148ماده

  .معابرنبايد در زير محلهايي كه احتمال ريزش آب ، مواد و اجسام وجود دارد قرار گيرند 

ساخت و نصب هرگونه تابلوي تجاري ، عالئم ايمني ، ترافيكي و سر در ورودي محوطه   - 149ماده

، استانداردهاي معتبر ويا ملي و آيين )  20مبحث ( كارگاه با رعايت مفاد آخرين مقررات ملي ساختمان 

ني زير انجام نامه عالئم ايمني در كارگاهها مصوب شوراي عالي حفاظت فني بايد با رعايت نكات ايم

  :پذيرد 

  .نيروهاي وارده بر آن از قبيل باد و زلزله محاسبه شود  -الف  

  .بصورت ايمن داراي پايه و مهار مناسب باشد  - ب  

سايبانها بايد با رعايت كليه موارد ايمني و حفاظتي احداث ، نصب و محكم گرديده و قرار دادن  - 150ماده

  .روي سايبانها ممنوع استضايعات و يا هرگونه اجسام ديگر بر 



تمامي گذرگاههاي وسايل نقليه بايد از معابر پياده و خطوط راه آهن مجزا بوده و از هرگونه  - 151ماده

تقاطع خطرناك بين آنها جلوگيري شود و در صورت ايجاد تقاطع بايد بوسيله تجهيزات حفاظتي 

  .مناسب ، عاليم هشدار دهنده و چراغ هاي گردان، ايمن گردد 

كارفرما مكلف است به منظور نصب عالئم و نشانه هاي ترافيكي در سطح كارگاه قوانين  - 152ماده

  .اخذ نموده واقدامات الزم را بعمل آورد)  پليس راهور ناجا (مربوطه را از مراجع ذيصالح 

ساختمان و محوطه كارگاه بايد به آژير اعالم خطر و چراغ هاي اضطراري گردان براي  - 153ماده

  . استفاده در شرايط بحراني مجهز باشد

عرض و ارتفاع درهاي ورودي و خروجي بايد متناسب با نوع كار ،تعداد كارگران ،حداكثر  - 154ماده

  .حجم مواد و كاال ي توليدي و مصرفي و نحوه استقرار ماشين آالت باشد

و تابلوهاي مربوطه مشخص  در كليه كارگاهها بايد مكان هاي خاصي بنام نقاط امن با عالئم - 155ماده

ضمناً مسيرهاي منتهي به نقاط امن بايد .گرديده تا در مواقع بروز خطر ،كارگران در آن محل تجمع يابند

  .عالمت گذاري شده باشند

جمع آوري ، حمل و نقل و دفع فضوالت ، زباله ها و پسماند ها در سطح كارگاه بايد مطابق با  - 156ماده

ا و آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاه ها و ساير آيين نامه قانون مديريت پسمانده

  .هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني انجام پذيرد 

  

قــانون كار   91و   85تبصره به اسـتـناد مواد  7ماده و   156فصل و  3اين آيين نامه مشتمل بر 

شورايـــــعالي 18/7/1390جمهوري اسالمي ايـــــران  در جــلســــــه مورخ 

به تصويب وزير تعاون ،كار و رفاه  13/10/1390حــفاظـــت فـــــني تدوين و در تاريخ

  .اجتماعي رسيده است



 24/8/1340اين آيين نامه جايگزين آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمان كارگاهها مصوب 

  .شورايعالي حفاظت فني مي باشد

  

                                                                                                                     

 

  

  

  

  



  ضمائم

  



  

 زاويه پلكان – 2شكل 

 رمپ هاي ثابت – 1شكل 



   

 مشخصات فني براي راه پله ها 

  سرويس مجاز نمي باشدتذكر پيشاني باز براي راه پله هاي امداد و 

مشخصات فني براي راه پله ها 

تذكر پيشاني باز براي راه پله هاي امداد و 



   

 باز شو در پاگرد هاي پلكان -4شكل 

 نرده حفاظتي پلكان - 3شكل 



   

 راه پله  - 5شكل 



  

 پلكان دسترسي - 9شكل 

 كف پله هاي عاجدار - 7شكل 

 نرده دستي در سمت ديوار - 6شكل 

صفحات فلزي عاجدار  - 8شكل 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 

 پلكان دسترسي - 13شكل 

 پلكان دسترسي -12شكل 



 

 

 

   



پيچ و مهره خشكه  ،  8× 4و مهره خشكه  پيچ تابلو درب دار با قفل پشت بسته ، ، )كلمپ(بست موازي  نمك ، خاك زغال ،  ، 50× 10، كابلشو  10×4پيچ و مهره خشكه 

    

 

 15شكل 

  

  

  

  

  

 :تذكرات تجهيزات چاه ارت

بست موازي  ،   50×50صفحه مسي  ، 50كابل مسي نمره 

  لوله پليكا خاك رس  ،

 14شكل 


