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 1 مقدمه 

 1 کلیات

 1 هدف

 1 کاربرددامنه

 1 هاواژه و کلی تعاریف

 1 عملیات ساختمانی

 2 کارگاه ساختمانی

 2 محل کار

 2 وسایل و تجهیزات

 2 مرجع رسمی ساختمان

 2 صالحمرجع ذی

 2 صالحشخص ذی

 3 مهندس ناظر

 3 سازنده / مجری

 3 کارصاحب

 3 کارپیمان

 3 فرماخویش

 4 کارفرما

 4 کارگر

 4 حفاظت

 4 ایمنی

 4 خطر

 5 ایبهداشت کار / بهداشت حرفه

 5 محیط زیست

 5 حادثه

 5 حادثه ناشی از کار

 5 بیماری ناشی از کار / بیماری شغلی

 5 ریسک
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 6 مدیریت ریسک

 6 ریسکارزیابی 

 9و  6 کار در ساعت غیرعادی

 6 کار نگهبانان و کارگران حفاظت و ایمنی

 6 کار در شب

 6 سازه موقت

 6 گذاریبرچسب

 21و  7 برگه اطالعات ایمنی مواد

 7 اجرا از قبل اقدامات و خاص مجوزهای

 8و  7 بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و بیمه اجباری کارگران

 8 های حفاظتیها و مشخات فنی وسایل و سازهنقشهتأیید 

 9و  8 (HSE) زیست محیط حفاظت و کار بهداشتایمنی،  ولیتئمس

 8 فرما در یک کارگاه ساختمانیزمان چند کارفرما یا خویشکار هم

 8 صالح دارای پروانه اشتغال یا مهارت فنی یا گواهی ویژه در عملیات ساختمانیاستفاده از شخص ذی

 8 ها به کارگرانتهیه وسایل و تجهیزات الزم ایمنی و آموزش استفاده از آن

 9 مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری

 9 وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت

 9 کار در خارج از ساعت عادی کار

 9 )مقررات مبحث دوازدهم( توسط ناظرنظارت بر رعایت مسائل ایمنی 

 9 رعایت مسائل ایمنی توسط ناظرمشاهده تخلف در 

 9 نظارت بر عملکرد سازنده )مجری( و ناظر

 11 ایمنی

 11 کلیات

 11 ساختمانی کارگاه مجاوران و عابران ایمنی

 11 روها و معابر برای تخلیه مصالح و تجهیزات یا عملیات ساختمانیمسدود یا محدود نمودن موقت پیاده

 11 عابران و خودروها بر اثر عملیات ساختمانیایجاد خطر برای رفت و آمد 

 34و  12 راهروی سرپوشیده موقت

 12 راه عبور موقت
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 13 های حفاریبر روی محل پل موقت عبور عابر پیاده

 13 های موقت )حصار حفاظتی موقت، سرپوش حفاظتی و داربست( از بنازدگی اجزاء سازهبیرون

 13 افراد سقوط از جلوگیری

 14 استفاده از مراقب یا مراقبین در کارگاه ساختمانی

 14 گرفتگی برق و سوختگی، حریق از جلوگیری

 14 ضایعات مصالح قابل احتراق

 14 مایعات قابل اشتعال

 15 کننده موقت / بخاریوسایل گرم

 15 پخت قیر و آسفالت

 16 های بخاردیگ

 17 برشکاری و جوشکاری با گاز و برق

 18 سیلندرهای گاز تحت فشار

 19 خطوط انتقال نیروی برق

 22 وسایل و تجهیزات اطفاء حریق

 11 رفاهی و بهداشتی تسهیالت ،زیست محیط ،کار بهداشت

 21 کلیات

 21 اولویت انجام اقدامات کنترلی توسط کارفرما

 7و  21 برگه اطالعات ایمنی مواد و ترکیبات شیمیایی

 21 کننده تماس مستقیم دارندطور مستمر با گچ، سیمان یا سایر مواد آلودهکارگرانی که به 

 21 استفاده از شیر در کارگاه

 22 های ساختمانیکارت سالمت شغلی شاغلین کارگاه

 22 هاهای کنترلی جهت کاهش آالیندهبرنامه

 23 مانده از عملیات ساختمانیدفع نخاله، ضایعات، فاضالب و پسماندهای باقی

 23 حمل و نقل دستی و جابجایی بار

 23 خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات حین اجرای کار

 23 خانه بهداشت

 23 تأمین تسهیالت رفاهی و بهداشتی الزم در کارگاه ساختمان

 24 آشامیدنی آب
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 24 در کارگاههای نمک طعام استفاده از قرص

 24 بهداشتی هایسرویس

 24 (رختکن) لباس ضیتعو هایمحل

 24 کارگران استراحت و اقامت محل ،غذاخوری

 25 روشنایی و نور

 25 تهویه

 25 اولیه هایکمک

 25 نشانیوسایل ارتباطی برای تماس فوری با اورژانس و آتش

 12  فردی حفاظت تجهیزات و وسایل

 27 کلیات

 28 ایمنی کاله

 69و  28 )طناب نجات( مهار طناب و بدن کامل بندحمایل

 28 کنند )مقنی(کارگرانی که در عمق چاه کار می

 28 صورت محافظ سپر و ایمنی عینک

 29 حفاظتی تنفسی ماسک

 29  ایمنی پوتین و کفش

 32 الستیکی چکمهمین و چکمه

 32 حفاظتی دستکش

 32 کار لباس

 31 حفاظتی گوشی

 31 نجات جلیقه

 31 حفاظتی گتر

 33 حفاظتی هایسازه و وسایل

 33 کلیات

 33 موقت حفاظتی نرده و پناهجان

 34 حفاظتی پاخورهای

 12و  34 موقت سرپوشیده یراهرو

 34 های بیرونی سقف راهرولبه
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 35 حفاظتی سرپوش

 35 باز فضاهای موقت پوشش

 35 پوشش حفاظتی موقت

 36 )به عنوان سکوهای کار( موقت سقف

 36 ایمنی تورهای

 36  موقت حفاظتی حصار

 33 ساختمانی آالتماشین و تجهیزات ،وسایل

 39 کلیات

 39 آالت ساختمانی در معابر عمومیاستقرار وسایل، تجهیزات و ماشین

 42 آالت ساختمانیبازدید و کنترل وسایل، تجهیزات و ماشین

 42 های اتصال زمینسیم

 42 باالبر موتوری وسایل و هادستگاه

 43 های قطعات متحرک دستگاه باالبرها و مهرهواشر فنری برای پیچ

 43 های باالبرسیستم قطع کننده خودکار دستگاه

 43 های باالبرکابین و محل کار متصدی دستگاه

 44 ها و وسایل باالبرشیطانک قالب دستگاه

 44 ها و وسایل باالبرای، معاینه فنی و آزمایش دستگاهبازدیدهای دوره

 45 ها و وسایل باالبررانندگان و متصدیان دستگاه

 45 دهنده متصدی دستگاه باالبرکمک متصدی / عالمت

 45 های باالبرعبور بار از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی به وسیله دستگاه

 46 ران با وسایل باالبرنده: ممنوع استجابجایی و حمل کارگ

 47 خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی  ،انتقالوسایل موتوری نقل و 

 93 وسایل دسترسی

 49 کلیات

 49 استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار: ممنوع است

 49 داربست

 49 ها و ...(گاههای داربست )شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت ضریب ایمنی

 52 کنترل و تأیید داربستبازدید، 
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 51 تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن

 52 نردبان 

 54 پله موقت راه

 54 پله موقتضریب ایمنی راه

 54 دار و گذرگاهراه شیب

 54 دار و گذرگاهضریب ایمنی راه شیب

 57 تخریب

 57 کلیات

 57 تخریبهای آب، برق، گاز و ... و شروع عملیات اعالم زمان و مدت قطع سرویس

 59 .(های موقت و ..کف، پلهورد استفاده در تخریب )شامل ضریب ایمنی اجزای سازه و تجهیزات م

 59 تخریب در شب

 62 تخریب کف و سقف

 62 های طاق ضربیتخریب سقف

 62 کشیدهتنیده و پسهای بتن پیشتخریب سقف

 62 های شیروانی و چوبیتخریب طاق

 62 هاتخریب دیوار

 61 های بتنی تخریب سازه

 61 یهای فوالدتخریب سازه

 62 های مشابه  سازه های بلند صنعتی وتخریب دودکش

 62 حاصل از تخریب ایعاتمصالح و ض

 56 عملیات خاکی

 65 کلیات

 67 ها(کنی ساختمانگودبرداری )حفر طبقات زیرزمین و پی

 67 های مجاوردیوار و ساختمانهای محل گودبرداری، بررسی و بازدید دیواره

 68 هاحصار حفاظتی موقت در اطراف گودبرداری

 68 مواد حاصل از گودبرداری

 68 کار در محل گودبرداری

 68 های عمیق و وسیعگودبرداری
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 69 ها و مجاری آب و فاضالب حفاری چاه

 69 تهویه کافی و استفاده از پمپ هوادهی در عملیات حفاری چاه

 28و  69 کنیاقدامات مقنی برای عملیات چاه

 21 یی و نصب اسکلت ساختمانبرپاعملیات ساخت، 

 71 کلیات

 71 یهای فوالداجرای سازه

 73 های بتنیاجرای سازه

 73 بندی و مهار(ها و قطعات مربوط به قالبها، پایهها )شامل شمعضریب ایمنی کلیه اجزای قالب

 26 سایر مقررات مربوط 

 75 کلیات

 75 ویض هوا و تهویه مطبوع عت ،سیسات گرماییتأ

 76 سیسات و تجهیزات برقی کشی و نصب تأسیم

 76 های موقتکشی برای استفادهسیم

 76 ساخته بتنینصب قطعات پیش

 77 ساخته بتنیها در قطعات پیشقالب

 77 ساخته بتنیها در قطعات پیشضریب ایمنی قالب

 77 دار و شکنندههای شیب، سقفهاروی بام ساختمان کار بر

 78 نقاشی و پوشش سطوح با مواد شیمیایی و یا دیگر مواد قابل اشتعال 

 78 حمل و نقل، جابجایی و انبار کردن مصالح

 79 های سیمان، گچ و آهکچیدن و برداشتن کیسه

 79 انباشتن آجر و سفال
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