
  .کارگاه می باشدمحیط در  بهداشت و سالمتمکلف و متولی  وزارت بهداشت ،  قانون کار 85اده م  1369سال طبق مصوب 

  .کارگاه می باشد محیط در حفاظتایمنی و عهده دار و متولی  کاروزارت 

  .میلیون نفر در دنیا بر اثر بیماري هاي شغلی فوت می کنند 2.02ساالنه 

  : بیماري هاي کارگاهی 

 بیماري هاي ریوي  

 ارگونامیک  

 مشکالت شنوایی  

 مشکالت روحی  

جهت تامین ( که از طریق شوراي عالی حفاظت فنی هایی کشور رعایت دستورالعملو منابع مادي  براي صیانت نیروي انسانی: 85ماده 

  .الزامی استکلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان براي  – )حفاظت فنی

این قانون خواهد  85مسئولیت اجراي مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهاي ذکر شده در ماده 

  .مسئول استقوقی از نظر کیفري و ح ي کارگر یا کارفرماکارگاه هرگاه حادثه اي رخ دهد مسئول .بود

است مقصر وارد کرده  کسی که خسارت را هآن باعث ایجاد خسارت به دیگري شود باثر در فعل یا ترك فعلی است که : مسئولیت 

  .می گویند

  : مسئولیت تقصیر 

  با پرداخت پول یا وجه نقد جبران می شود  -مدنی – حقوقی -1

  جنایی، جزائی ، کیفري -2 

  : شامل  محدود شدن فعالیت اجرا: انتظامی  -3 

  دیه -1 

  حد -2

  قصاص -3

  تعزیري -4
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  مثال صاحب ملک یا زمین. کسی که داراي جواز است: صاحب کار 

  مترادف با کارفرماي کارگر مجري یا سازنده یا مثال مشارکت کننده: کارفرما

  : مراجع استاندارد بهداشت

  WHO  سازمان جهانی بهداشت

NIOSH  انستیتو بهداشت و ایمنی شغلی  

ACGIH انجمن متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا  

  )ر ایراند( معاونت بهداشت وزارت بهداشت 

  مقررات ملی ساختمان

  عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار

  

  دسی بل 85آستانه مجاز صداي صنعتی 

  : دما

  :یکنترل استرس هاي حرارت

  کاهش فعالیت هاي جسمانی

  تغییر تماس کارگر با دما

  %10درصد بار گرمایی در روز اول و مابقی هر روز  50روزه  6در یک دوره : سازش گرما با کارگر 

موظف است ناظر ، طراح و  )مرجع رسمی ساختمان،مرجع صدور پروانه(هر ساختمانی که ساخته می شود به کمک پروانه ساختمانی

  .مجري ذیصالح داشته باشد

و محدودیت اجرا براي ساختمان براي مجري .کسی که داراي پروانه داراي صالحیت اجرا می باشد:  مجري ذي صالح -مجري

  .وجود ندارد
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   12در مبحث 

  عنوان سازنده  بکار گرفته شدهبه جاي واژه مجري ذي صالح  

  در آمریکا هزار نفر 100در هر  3.3

  .افراد دچار حادثه می شوند در انگلستان% 31

  .در ایران افراد دچار حادثه می شوند% 30

  مراجع استاندارد

ILO ی کارلسازمان بین المل  

NFPA حفاظت در برابر آتش ملی انجمن 

OSHA سازمان بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا وابسته به وزارت کار 

  ........آئین نامه کار در ارتفاع و  مانند -اداره بازرسی وزارت کار

  12مبحث  : مقررات ملی ساختمان

اخطار  -نظارت بر اساس نقشه هاي مصوب و نظارت بر کار مجري و گزارش نویسی مطابق مقررات ملی ساختمان: ت ناظر مسئولی

  )شهرداري(.دستور توقف بر عهده مرجع صدور پروانه می باشد. کتبی، گزارش کتبی

  .مسکن و شهرسازي نظارت عالیه می باشد

  ..ساختمان ها باید مطابق مقررات ملی ساخته شود

  مقررات ملی ساختمان 2مبحث  4-4-2بند . بر عهده مجري است HSEرعایت 

  .و مسئولیت مجري سلب نمی شود رعایت ایمنی بعد از اتمام عملیات ساخت باز هم بر عهده مجري است

  .مبانی مهندسی ایمنی را ذکر کرده است  4مبحث 
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  .است مجريبا  HSE مسئولیت بجاي مجري از سازنده استفاده شده است و 12در مبحث 
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  نه حوادثهزی

  مستقیم

  غیر مستقیم
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  .بشکه در کارگاه بعنوان سکوي کار ممنوع است استفاده از

  

  ناظر نموده است مستمر صراحتا اشاره به گزارش قانون شهرداري ها 57ماده  7تبصره 
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  1.9حصار موقت  جهت ورود افراد متفرقه ارتفاع 

  متر 2مودي زیر پایه هاي ع فواصل

  فاقد لبه هاي تیز و برنده
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  پیاده رو مسدود نشود مگر با مجوز
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  : راه رو موقتخصوصیات 

  متر 2.5حداقل ارتفاع  -1

  متر 1.5حداقل عرض  -2

  ترم 2حداکثر فاصله پایه هاي عمودي  -3

  کند کیلوگرم بر مترمربع را تحمل 700سانتی متر یا موادي که بتواند فشار  5سقف راه رو مطابق آئین نامه از الوار به ضخامت  -4

  .تحمل کند بارهاي وارده را   6بارهاي مبحث یا مطابق  

  :توري حفاظتی 

  براي جلوگیري از پرتاب مصالح

  درجه به سمت داخل ساختمان اجرا بشه 45تا  30در باالي راه رو با شیب 
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  :نرده حفاظتی 

  هست باید نرده حفاظتی اجرا شود 1.2هر جا که خطر سقوط باالي 

  ارتفاع 110و حداکثر  90حداقل ارتفاع نرده 

  متر 2فاصله پایه ها زیر 

  .باید باشدپاخور چوبی  سانت  2.5 ضخامت سانت و 15ار آالت ابزاري قرنیز مانند با ارتفاع جهت جلوگیري از سقوط ابز
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  پله

  85تا  75حداقل ارتفاع 

  متر 2فاصله پایه ها 

  : چاه دستی

  متر ریخته شود 2مواد گوبرداري با فاصله بیش از 

  کارگر به تنهایی کار نکند

  از داخل چاه لوله براي هوا دهی و بردن گرد و خاك 2
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telegram: Sfotoohi 

09123034701 
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