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1فصل  

•  :مقذمٍ مبانی مهندسی بهداشت حرفه ای

 .میلیبرد وفر در جُبن  بٍ بُذاضت کبفی ي مىبسب دسترسی وذاروذ 2.4

 بب پرسص، ضغل ضمب چیست؟ رامبزیىیبٍ وبم ( 17قرن )  1633پذر طب کبر در سبل 

 در ایران، بب تطکیل يزارت کبر ي امًر اجتمبػی ي تذيیه قبوًن کبر 1325در سبل 

، درمبن ي آمًزش پسضکی يزارت بُذاضتقبوًن کبر،  85بٍ استىبد مبدٌ  1369در سبل 
 .درمبوی کبرگران ي محیط کبر گردیذمسبئل بُذاضتی متًلی وظبرت بر 

، ػُذٌ دار يزارت کبر ي امًر اجتمبػیقبوًن کبر،  85بٍ استىبد مبدٌ  1369در سبل 
 .فىی کبرگران گردیذایمىی ي حفبظت وظبرت بر 
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 ثشفٟذٜ وبس ٚثٟذاؿت فٙی ٚضٛاثظ ٔمشسات ارشای ٔؼئِٛیت
  ایٗ 85 ٔبدٜ دس ؿذٜ روش ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی ٔؼئِٛیٗ یب وبسفشٔب

  اصػٛی ٔزوٛس ٔمشسات سفبیت فذْ ثشاحش ٞشٌبٜ ثٛد خٛاٞذ لبٖ٘ٛ
  ویفشی ٘ؾش اص وبسفشٔب دٞذ سخ ایی حبدحٝ ٔزوٛس ٔؼئَٛ یب وبسفشٔب

 .اػت ٔؼئَٛ لبٖ٘ٛ ایٗ دس ٔٙذسد ٞبی ٔزبصات ٘یض ٚ حمٛلی ٚ
 

 ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای    
 ٚ (فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك وٝ

  ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ ٚصاست
  ٔیـٛد،ثشای تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ ٚ ای حشفٝ
 .اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ وّیٝ

 قاًَى کار 85هادُ •

 قاًَى کار 95هادُ •
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 ایمهندسی بهداشت حرفه مبانی :  1فصل 
 

 

 اػت داس فٟذٜ سا فٙی حفبؽت ٞبی ٘بٔٝ آییٗ ٚ ٔٛاصیٗ تٟیٝ ٔؼئِٛیت وٝ فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای
 :وبس لبٖ٘ٛ 86 ٔبدٜ ٔغبثك

 ؿٛساػت سئیغ وٝ اٚ ٔقبٖٚ وبسیب ٚصیش-1
 كٙبیـ ٚصیش ٔقبٖٚ-2

 ػٍٙیٗ كٙبیـ ٚصاست ٔقبٚ٘ت-3
 وـبٚسصی ٚصیش ٔقبٖٚ-4
 ٘فت ٚصیش ٔقبٖٚ-5
 ٔقذٖ ٚصاست ٔقبٖٚ-6
 رٟبد ٚصاست ٔقبٖٚ-7
 صیؼت ٔحیظ اص حفبؽت ػبصٔبٖ سئیغ -8
 فٙی سؿتٝ دس دا٘ـٍبٜ تزشثٝ ثب اػبتیذ اص ٘فش دٚ -9

 كٙبیـ ٔذیشاٖ اص ٘فش دٚ-10
 وبسٌشاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ اص دٚ٘فش-11
 ؿٛساػت دثیش وٝ وبس ثبصسػی وُ ٔذیش-12
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•  انواع نظام ساخت و ساز در کشور
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 ثشفٟذٜ وبس ٚثٟذاؿت فٙی ٚضٛاثظ ٔمشسات ارشای ٔؼئِٛیت
  ایٗ 85 ٔبدٜ دس ؿذٜ روش ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی ٔؼئِٛیٗ یب وبسفشٔب

  اصػٛی ٔزوٛس ٔمشسات سفبیت فذْ ثشاحش ٞشٌبٜ ثٛد خٛاٞذ لبٖ٘ٛ
  ویفشی ٘ؾش اص وبسفشٔب دٞذ سخ ایی حبدحٝ ٔزوٛس ٔؼئَٛ یب وبسفشٔب

 .اػت ٔؼئَٛ لبٖ٘ٛ ایٗ دس ٔٙذسد ٞبی ٔزبصات ٘یض ٚ حمٛلی ٚ
 

 ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای    
 ٚ (فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك وٝ

  ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ ٚصاست
  ٔیـٛد،ثشای تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ ٚ ای حشفٝ
 .اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ وّیٝ

 قاًَى کار 85هادُ •

 قاًَى کار 95هادُ •
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 :96 ٔبدٜ 1 تجلشٜ
  ثٟذاؿت صٔیٙٝ دس ثبصسػی ٚ اسصؿیبثی وٙتشَ، سیضی، ثش٘بٔٝ ٔؼئَٛ ثٟذاؿت ٚصاست

  فُٕ ثٝ صٔیٙٝ ایٗ دس سا الصْ الذأبت اػت ٔٛؽف ٚ ثٛدٜ وبسٌشی دسٔبٖ ٚ وبس
 اٚسد
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 ثشفٟذٜ وبس ٚثٟذاؿت فٙی ٚضٛاثظ ٔمشسات ارشای ٔؼئِٛیت
  ایٗ 85 ٔبدٜ دس ؿذٜ روش ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی ٔؼئِٛیٗ یب وبسفشٔب

  اصػٛی ٔزوٛس ٔمشسات سفبیت فذْ ثشاحش ٞشٌبٜ ثٛد خٛاٞذ لبٖ٘ٛ
  ویفشی ٘ؾش اص وبسفشٔب دٞذ سخ ایی حبدحٝ ٔزوٛس ٔؼئَٛ یب وبسفشٔب

 .اػت ٔؼئَٛ لبٖ٘ٛ ایٗ دس ٔٙذسد ٞبی ٔزبصات ٘یض ٚ حمٛلی ٚ
 

 ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای    
 ٚ (فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك وٝ

  ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ ٚصاست
  ٔیـٛد،ثشای تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ ٚ ای حشفٝ
 .اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ وّیٝ

 قاًَى کار 85هادُ •

 قاًَى کار 95هادُ •
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 ایمهندسی بهداشت حرفه مبانی :  1فصل 
 

 

 :ویؼت ػبختٕب٘ی ٞبی وبسٌبٜ دس 95 ٔبدٜ دس وبسفشٔب اص ٔٙؾٛس
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 ایمهندسی بهداشت حرفه مبانی :  1فصل 
 

 

 :ٔؼئِٛیت تقشیف
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 ایمهندسی بهداشت حرفه مبانی :  1فصل 
 

 

 :ٔؼئِٛیت ا٘ٛاؿ
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 ثشفٟذٜ وبس ٚثٟذاؿت فٙی ٚضٛاثظ ٔمشسات ارشای ٔؼئِٛیت
  ایٗ 85 ٔبدٜ دس ؿذٜ روش ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی ٔؼئِٛیٗ یب وبسفشٔب

  اصػٛی ٔزوٛس ٔمشسات سفبیت فذْ ثشاحش ٞشٌبٜ ثٛد خٛاٞذ لبٖ٘ٛ
  ویفشی ٘ؾش اص وبسفشٔب دٞذ سخ ایی حبدحٝ ٔزوٛس ٔؼئَٛ یب وبسفشٔب

 .اػت ٔؼئَٛ لبٖ٘ٛ ایٗ دس ٔٙذسد ٞبی ٔزبصات ٘یض ٚ حمٛلی ٚ
 

 ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای    
 ٚ (فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك وٝ

  ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ ٚصاست
  ٔیـٛد،ثشای تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ ٚ ای حشفٝ
 .اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ وّیٝ

 قاًَى کار 85هادُ •

 قاًَى کار 95هادُ •
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01 

 تْذاضت
 

%  7تراساس آهار هٌتطرُ تِ طَر هتَسط  کطَرّای هختلف حذٍد 
.ازتَلیذ ًاخالع هلی خَد را غرف هسائل تْذاضتی ضغلی هی کٌٌذ  

 

02 
 درایراى ّسیٌِ ّای ًاضی از تْذاضت ضغلی هی تَاًذ تا

 .تَلیذ ًاخالع هلی کطَر ٍجَد داضتِ تاضذ% 7حذٍد 

  

 

03 

ٔیّیٖٛ ٘فش ثشاحش ثیٕبسی ٞبی ؿغّی فٛت  2,02ػبال٘ٝ دسد٘یب حذٚد 
 .ٔی وٙٙذ 

 .ٔیّیٖٛ ٘فشاص دسد ٚ س٘ذ ٘بؿی اصثیٕبسی صرش ٔی وـٙذ 160حذٚد 
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(پٙٛٔٛ وٛ٘یٛص)ثیٕبسیٟبی سیٛی   

 ثیٕبسی ٞبی اس ٌٛ٘بٔیه

 ٔـىالت ؿٙٛایی

 ٔـىالت سٚحی

 
 هْن تریي عَاهل تَلیذ تیواری درغٌعت ساخت ٍساز                                    •

تْذاضت     
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 ایمهندسی بهداشت حرفه مبانی :  1فصل 

 مراجع استاندارد بهداشت حرفه ای
 

 

مؼبيوت بُذاضت يزارت بُذاضت کٍ بٍ ػىًان مرجغ در پريشٌ َبی اجرایی کطًر  -4
 .است

 WHOسبزمبن جُبوی بُذاضت  -1

World Health Organization 
 ارتقب ي بُبًد ضرایط کبری: َذف. زیرمجمًػٍ سبزمبن ملل متحذ است ي فبرؽ از مسبئل سیبسی است

 NIOSHاوستیتً ملی بُذاضت ي ایمىی ضغلی  -2

National Institute for Occupational Safty and Health 

پیطىُبد کىىذٌ طرح َب ي مؼیبر َبی کىترلی خطرات وبضی از ػًامل زیبن آير محیط کبر ي فبقذ  
 قذرت اجرایی است

 ACGIHاوجمه متخصصیه بُذاضت صىؼتی امریکب -3

American Conference of Industrial Hygienists 

سبزمبن غیر ديلتی کٍ سبالوٍ حذيد آستبوٍ مجبز ػًامل زیبن آير  در محیط کبر را بب 
 .آزمبیطبت بررسی ي تؼییه میکىذ

 مقررات ملی سبختمبن -5
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مبانی مهندسی بهداشت حرفه :  1فصل 
 ای
  

 :ػًامل زیبن آير فیسیکی محیط کبر

 ريضىبیی

 صذا ي ارتؼبش

 گرمب ي سرمب

 فطبر

 پرتًَبی یًویسان ي غیر یًویسان

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

22 



هثاًی هٌْذسی تْذاضت حرفِ ای:  1فػل   

 
 

 :فٛأُ صیبٖ آٚس فیضیىی ٔحیظ وبس

 :یىی اص وٕیت ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی سٚؿٙبیی

 Lux ؿذت سٚؿٙبیی

 سٚؿٙبیی
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هثاًی هٌْذسی تْذاضت حرفِ ای:  1فػل   

 
 

 :فٛأُ صیبٖ آٚس فیضیىی ٔحیظ وبس

 :یىی اص وٕیت ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی كٛت

ٌٛؽ ثٝ عٛس ٍِبسیتٕی دس ٔمبثُ ؿذت كٛت 
 dB حؼبػیت ٘ـبٖ ٔی دٞذ

 كذا

ػبفت وبس   8دػی ثُ، ثشای  85 :آػتب٘ٝ ٔزبص كذای كٙقتی
 سٚصا٘ٝ
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هثاًی هٌْذسی تْذاضت حرفِ ای:  1فػل   

 
 

 :فٛأُ صیبٖ آٚس فیضیىی ٔحیظ وبس

 :یىی اص وٕیت ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی دٔب

 𝑪𝟎 دسرٝ ػّؼیٛع

 دٔب

 :وٙتشَ اػتشع ٞبی حشاستی

 وبٞؾ فقبِیت ٞبی رؼٕب٘ی

 تغییش تٕبع وبسٌش ثب دٔب

 ػبصؽ وبسٌش ثب ٌشٔب

 %  10ثبس ٌشٔبیی دس سٚص اَٚ ٚ ٔبثمی ٞش سٚص % 50دس یه دٚسٜ ؿؾ سٚصٜ، 
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ایٕٙی ٘یبصٔٙذیٓ؟     ٝچشا ث  

 ایوٌی

...یک هحاسثِ ی سادُ   
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 عذم رعایت ایوٌی

ایجاد حادحِ   
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03 

.2 

01 

  غٌعت تِ هرتَط دراًگلستاى ضغلی حَادث از %31 حذٍد
 .تاضذ هی ساز ٍ ساخت

تَجِ تِ آهار ٍ 
 ارقام

ًرخ هرگ ٍهیر ّای ًاضی از کار دراهریکا حذٍد  
 .ًفر هی تاضذ100000ًفر درّر  3,3

از حَادث هرتَط تِ ایي غٌعت است% 17از ًیرٍی کار راتِ خَد اختػاظ دادُ اها % 6غٌعت ساخت ٍ ساز اهریکا حذٍد   
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1 

2 

3 

ًفر تراحر حَادث کار در 9625،(1390الی  1381)ضوسی 80تراساس تررسی ّای سازهاى پسضکی قاًًَی کطَر در دِّ 
1390فَتی در سال  1507حثت ضذُ است جاى تاختٌذ کِ تیطتریي آى تا 1381فَتی در سال  461کطَر ٍکوتریي آى تا   

. 

دچار حادحِ ًاضی از  90تیست ّسار کارگر درسال :ادارُ کل رٍاتط عوَهی ٍ اهَر تیي الولل سازهاى پسضکی قاًًَی کطَر
تا افسایص هَاجِ تَدُ است ٍ درّیچ 1389درتوام استاى ّا ًسثت تِ سال1390هرگ ًاضی از حَادث کار درسال.کار ضذًذ

. استاًی ضاّذ سیر ًسٍلی ایي آهار ًثَدُ این  

ثشعجك آٔبس ػبصٔبٖ تبٔیٗ ارتٕبفی  
اص حٛادث ؿغّی ٔشثٛط  % 30حذٚد 

.ثٝ كٙقت ػبخت ٚ ػبص ٔی ثبؿذ  

 :ٍضعیت ایوٌی در کطَر•
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  وٝ ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای
  ٚصاست ٚ(فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك

 ٚ ای حشفٝ ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت)پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ
  وّیٝ ؿٛد،ثشای ٔی تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ

 اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ

ٔؼئِٛیت ارشای ٔمشسات ٚضٛاثظ فٙی ٚثٟذاؿت وبس ثشفٟذٜ وبسفشٔب یب ٔؼئِٛیٗ ٚاحذٞبی ٔٛضٛؿ روش ؿذٜ دس ٔبدٜ  
ایٗ لبٖ٘ٛ خٛاٞذ ثٛد ٞشٌبٜ ثشاحش فذْ سفبیت ٔمشسات ٔزوٛس اصػٛی وبسفشٔب یب ٔؼئَٛ ٔزوٛس حبدحٝ ایی سخ دٞذ  85

.وبسفشٔب اص ٘ؾش ویفشی ٚ حمٛلی ٚ ٘یض ٔزبصات ٞبی ٔٙذسد دس ایٗ لبٖ٘ٛ ٔؼئَٛ اػت  

لبٖ٘ٛ وبس 85ٔبدٜ   

 لبٖ٘ٛ وبس 95ٔبدٜ 
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ایوٌیهثاًی هٌْذسی :  2فػل   

 

 ٟٔٙذػی ایٕٙی ٔشارـ اػتب٘ذاسد

 ILOػبصٔبٖ ثیٗ إِّّی وبس -1

International Lobaour Organization 

  NFPAا٘زٕٗ ّٔی حفبؽت دس ثشاثش آتؾ-2
National Fire Protection Association 

 ٚاثؼتٝ ثٝ ٚصاست وبسOSHA ػبصٔبٖ ثٟذاؿت ٚ ایٕٙی ؿغّی أشیىب-3

Occupational Safety and Health Administration 

 اداسٜ ثبصسػی ٚصاست وبس، تقبٖٚ ٚ سفبٜ ارتٕبفی-4

 ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ-5
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ایوٌیهثاًی هٌْذسی :  2فػل   

 
 ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ
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ایوٌیهثاًی هٌْذسی :  2فػل   

 
 ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

37 



ایوٌیهثاًی هٌْذسی :  2فػل   

 
 ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ
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 اهریکا

 اًگلستاى

01 

.2 

  دسایبالت وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ دسأشیىب ٚػبص ػبخت كٙقت ٞبی آػیت ثٝ ٔشثٛط ٞبی دادٜ
  73اص ٚٔیش ٔشي ٞب،ؿٕبس دسوبسٌبٜ ایٕٙی اكَٛ ػبصی ٚپیبدٜ ایٕٙی فشًٞٙ افضایؾ احش ٔتحذٜ،دس

  2005 دسػبَ ٘فش 10ٚ 1985دسػبَ ٘فش 37،ث1965ٝ دسػبَ ٘فشؿبغُ ٞضاس 100 اصای ثٝ ٘فش
 اصای ثٝ ٘فش 6200 ٘یض1965 سادسػبَ ٔقِّٛیت ٞبی دیٍش،رشاحت عشف اص.اػت یبفتٝ وبٞؾ
 .اػت سػیذٜ 2002 دسػبَ ٘فش 5370 ثٝ وٝ ثٛدٜ ٘فش ٞضاس100

تٛا٘ؼتٝ ٔیضاٖ حٛادث دس HSEثب افٕبَ ػیبػت ٞبی ػخت ٌیشا٘ٝ دس خلٛف 
ثٝ ثیؾ اص یه چٟبسْ  2000تبحذٚد ػبَ  1965كٙقت ػبخت ٚػبص سا اصػبَ 

 .وبٞؾ دٞذ وٝ ایٗ خٛد پیـشفتی ثضسي ٔی ثبؿذ

ثشسػی تزشثٝ ٞبی  
 رٟب٘ی

ثشسػی تزشثٝ ٞبی 
 رٟب٘ی
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ؿشایظ وبسی دس كٙقت ػبخت ٚ ػبص چمذس ؿجیٝ فىغ ٞب صیش 
 ٔیجبؿذ
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 دػتشػی ٚػبیُ

 ػبختٕب٘ی ٞبی وبسٌبٜ حفبؽتی ٘بٔٝ آییٗ

  وبس ربیٍبٜ فشم :89 ٔبدٜ
  ثبؿذ ٔٙبػت وبس ٘ٛؿ ثب ثبیذ

  ٌزسٌبٜ آٖ ثخؾ ٞش دس ٚ
 60 حذالُ فشم ثٝ ثبصی

 ٌٛ٘ٝ ٞش ثذٖٚ ٔتش ػب٘تی
 ٌشدد فشاٞٓ ٔب٘ـ

  یب فشم ٔٛسدی ٞیچ دس :90 ٔبدٜ
 صیش ٞبی ا٘ذاصٜ اص ٘جبیذ وبس ربیٍبٜ

 :ثبؿذ وٕتش

 اٌش ٔتش، ػب٘تی 60 -اِف
 فجٛس ثشای فمظ ربیٍبٜ

 .سٚد ٔی وبس ثٝ اؿخبف

 اص اٌش ٔتش، ػب٘تی 80 -ة
 ٔلبِح دادٖ لشاس ثشای ربیٍبٜ

 ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ػبختٕب٘ی

 ٔتش، ػب٘تی 110 -د
 ثشای ربیٍبٜ اص اٌش
  یب ربیٍبٜ داسی ٍ٘بٜ

 دیٍشی ثّٙذتش ػىٛی
 .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ

 اص اٌش ٔتش، ػب٘تی 130 -د
  ؿىُ یب ٘لت ثشای ربیٍبٜ

  ٕ٘بتی ٞبی ػًٙ ثٝ دادٖ
 .ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ػبختٕبٖ

 ثشای ٞٓ ربیٍبٜ اص اٌش ٔتش، ػب٘تی 150 -ٜ
 ثشای ٞٓ ٚ دیٍش ثّٙذتش ػىٛی داسی ٍ٘بٜ

  ٕ٘بی ٞبی ػًٙ ثٝ دادٖ ؿىُ ٚ ٘لت
 ؿٛد ٔی اػتفبدٜ ػبختٕبٖ
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عکس ّا دلخراش 
هی تاضٌذ لطفا در 

ًگاُ کردى تِ اسالیذ 
ّای تعذ هراقة 

 تاضیذ
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 مسئولیت مهندس ناظر

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

52 



  ٚ حفبؽتی ٌٛؿی تٙفؼی، ٔبػه ایٕٙی، والٜ لجیُ اص ٚػبیّی فشدی تزٟیضات ٚ ٚػبیُ 1-1-4-12 ثٙذ
  وبس، ٔحُ دس آٔیض ٔخبعشٜ یب ٚ آٚس صیبٖ ثبفٛأُ ٔؼتمیٓ تٕبع  حزف ثشای وٝ اػت ثذٖ وبُٔ ثٙذ حٕبیُ

 وبسٌبٜ ٚاسد دِیّی ثٝ یب ٚ فقبِیت ػبختٕب٘ی وبسٌبٜ دس وٝ وؼب٘ی ػبیش ٚ فشٔب خٛیؾ افشاد وبسٌشاٖ، ثبیذ
 اػت ٔٛؽف وبسفشٔب .دٞٙذ لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد سا آٟ٘ب وبس، ٔحُ آٚس صیبٖ فٛأُ ٘ٛؿ ثب ٔتٙبػت ٔیـٛ٘ذ،

 .ٕ٘بیذ ٘ؾبست آٟ٘ب وبسثشد ثش ٚ دٞذ لشاس ٔزوٛس افشاد دساختیبس ٚ تٟیٝ سا ٚػبیُ ایٗ
 

ػپش ٚ ایٕٙی فیٙه 
 كٛست ٔحبفؼ

ُثٙذ حٕبی 

ٜایٕٙی وال 

ٟٔبسثٙذ عٙبة 

01 02 

03 04 

 فشدی حفبؽت تزٟیضات
 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج

 تزٟیضات ِیؼت
 فشدی حفبؽت
 اص اػت فجبست
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•  تجهیسات

• حفاظت   

• فردی   

 تنفسی ماسک

 کفش و پوتین ایمنی

 چکمه و نیمه چکمه الستیکی

 لباس کار دستکش حفاظتی

 گوشی حفاظتی

 جلیقه نجات

 گتر حفاظتی
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 پیبْ ثٝ ٔٛؽف ػبص٘ذٜ :2-1-2-12 ثٙذ
 تأٔیٗ ٔٙؾٛس ثٝ ٔغّٛة ٚ ٔإحش سػب٘ی
  ٔحیظ حفبؽت ٚ وبس ثٟذاؿت ایٕٙی،
  وبسٌبٜ اعشاف ٚ داخُ دس صیؼت

 تلٛیشی فالئٓ اص ثباػتفبدٜ ػبختٕب٘ی
  وٙٙذٜ آٌبٜ ٚ وٙٙذٜ اِضاْ ٞـذاسدٞٙذٜ،

  تبثّٛٞب ٚ فالئٓ" ٔجحج ٔفبد ٔغبثك
  "(ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات ثیؼتٓ ٔجحج)

 .ثبؿذ ٔی

 ثغٛس 9-5-12 ثخؾ ٔفبد سفبیت ثب ثبیذ ػبختٕب٘ی ٌبسٌبٜ
 غیش ٚ ٔتفشلٝ افشاد ٚسٚد اص ٚ ؿذٜ ٔحلٛس ایٕٗ ٚ ٔغٕئٗ
 دساعشاف ٕٞچٙیٗ .آیذ ثقُٕ رٌّٛیشی آٖ داخُ ثٝ ٔؼئَٛ
  وٝ ٞـذاسدٞٙذٜ، فالئٓ ٚ تبثّٛٞب ٘لت ػبختٕب٘ی وبسٌبٜ

 .اػت ضشٚسی ثبؿذ، سؤیت لبثُ سٚص ٚ ؿت دس

 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج  
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  ثشای وٝ ٔٛلتی اػت ای ػبصٜ
 ٔتفشلٝ افشاد ٚسٚد اص رٌّٛیشی

 ٔحذٚدٜ داخُ ثٝ ٔؼئَٛ غیش ٚ
 ٌشدد ٔی ثشپب ػبختٕب٘ی وبسٌبٜ

 حفبؽتی حلبس استفبؿ
 ٔقجش وف اص ٘جبیذ ٔٛلت

  فضبی ثب ٚ فٕٛٔی
 اص وٕتش آٖ ٔزبٚس

 .ثبؿذ ٔتش1.9

 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج

 :ٔٛلت حفبؽتی حلبس
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 لبه ها تیز و برنده

 

متر 2پایه ها در فواصل           

 5) .       ?  2 

# 

 

 

 طراحی بر اساس آیین نامه آیین نامه بارگذاری پل ها
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 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ 12ٔجحج   

داسای ٔتش  2حذاوخش حلبس حفبؽتی ٔٛلت ثبیذ دس فٛاكُ 
ثٛدٜ ٚ ػبختٕبٖ ٚ ارضای آٖ ثبیذ ثب تٛرٝ ثٝ  پبیٝ ٞبی لبئٓ 

:ؿشایظ صیش عشاحی، ػبختٝ ٚ ثشپب ٌشد٘ذ  

 ٚ خغش وٓ ٞبی ٔحُ ثشای عشاحی ثبس :اِف
 داسای ٚ خغش پش فجٛس ٞبی ٔحُ ٕٞچٙیٗ
  ثب فجٛسی خٛدسٚٞبی ثشخٛسد احتٕبَ
  ٔمشسات ٚ ضٛاثظ ثٝ تٛرٝ ثب ثبیذ حلبس

 اص حفبؽت) پّٟب ثبسٌزاسی ٘بٔٝ آییٗ"
  "(پیبدٜ فبثشاٖ ایٕٙی تأٔیٗ ٚ ٘مّیٝ ٚػبیُ
 ٚ تحمیمبت دفتش 139 ؿٕبسٜ ٘ـشیٝ

  ٚ سیضی ثش٘بٔٝ ٔقبٚ٘ت فٙی ٔقیبسٞبی
  ا٘تخبة رٕٟٛسی سیبػت ساٞجشدی ٘ؾبست

 .ٌشدد

 ثشای وٝ ٔلبِحی :ة
 ٔٛلت حفبؽتی حلبس ػبخت

 ارضا فبلذ ثبیذ سٚد ٔی ثىبس
  ثش٘ذٜ ٚ تیض ٞبی ٌٛؿٝ یب ٚ

  ٚ تٕبع دسكٛست تب ثبؿذ،
  یب ٚ فبثشاٖ ثشخٛسد یب

  آٟ٘ب ثشای حلبس ثب وبسٌشاٖ
 ٘یبیذ ثٛرٛد ای حبدحٝ
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 ایٕٙی ٔقبثش ٚ اؿخبف حبِج

ٔمشسات ّٔی ػبختٕبٖ 12ٔجحج   
، ٔؼذٚد یب ٔحذٚد  1-2-2-12ثٙذ 

ٕ٘ٛدٖ ٔٛلت پیبدٜ سٚ ٚ ػبیش ٔقبثش ٚ 
فضبی فٕٛٔی، ثشای تخّیٝ ٔلبِح،  

ٚػبیُ ٚتزٟیضات ٚ یب ا٘زبْ فّٕیبت 
ٍٔش ثب أخز  . ػبختٕب٘ی ٕٔٙٛؿ اػت

ٔزٛص اص ٔشارـ ریشثظ ثشای ٔذت ٔقیٗ 
  4-1-12ٚ ثب سفبیت ٔفبد ثخـٟبی 

پبخٛسٞبی  ) 3-5-12ٚ ( أخز ٔزٛص)
ٚ   3-2-2-12ٚ ٔفبد ثٙذٞبی ( حفبؽتی

 :ٚ ٔٛاسد صیش  12-2-2-4
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TITLE GOES 

HERE 
 

This is a sample text. 

You simply add your 

own text and 
description heدس :ة  

  ٔلبِح تخّیٝ ثٝ ٘یبص وٝ ٔٛاسدی
 یب فٕٛٔی ٔقبثش دس ػبختٕب٘ی

  وبفی ٔشالجت ثبیذ ثبؿذ، آٖ ٔزبٚس
  فشٚ ِغضؽ، اص رٌّٛیشی ٔٙؾٛس ثٝ

 ثقُٕ آٟ٘ب احتٕبِی سیضؽ یب سیختٗ
 re. This text is fully.آیذ

editable. It can be 

replaced with your own 

style.  

TITLE GOES 

HERE 
 

This is a sample text. 

You simply add your 

own text and 

description here. This 

text is fully editable. It 

can be replaced with 

your own style.  

TITLE GOES 

HERE 
 

This is a sample text. 

You simply add your 

own text and 

description here. This 

text is fully editable. It 

can be replaced with 

your own style.  

TITLE GOES 

HERE 
 

This is a sample text. 

You simply add your 

own text and 

description here. This 

text is fully editable. It 

can be replaced with 

your own style.  

 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات

  ثبیذ ػبختٕب٘ی ٔلبِح ٚ تزٟیضات ٚػبیُ، :اِف
 ثشای ٔخبعشاتی وٝ ؿٛ٘ذ دادٜ لشاس ربیی دس

  ٚ ثٙبٞب فٕٛٔی، تأػیؼبت خٛدسٚٞب، فبثشاٖ،
 .٘یبٚس٘ذ ثٛرٛد ػبختٕب٘ی وبسٌبٜ ٔزبٚس دسختبٖ
 ٚتزٟیضات تأػیؼبت ثٝ دػتشػی ٔب٘ـ ٕٞچٙیٗ
 فبضالة، ٌبص، ٚ ثشق ٚ آة لجیُ اص ؿٟشی

  فالئٓ دیذ ٔب٘ـ یب ٚ ٘ـب٘ی آتؾ ؿیشٞبی
  ٚ ٚػبیُ ٔلبِح، .٘ـٛ٘ذ سا٘ٙذٌی ٚ سإٞٙبیی
 فالئٓ ٚػیّٝ ثٝ ثبیذ ٘یض ٞب ؿت فٛق تزٟیضات
  ٔـخق احتیبط لشٔض ٞبی چشاك ٚ دسخـبٖ

 .ؿٛ٘ذ

  ٞبی پبیٝ وٝ دسٔٛاسدی :ح
-7-12ثخؾ ٔٛضٛؿ) داسثؼت

 ٌیشد، لشاس فٕٛٔی دسٔقبثش (2
 اص ٔإحش ٚػبیُ اص ثباػتفبدٜ ثبیذ

  آٖ ٞبی پبیٝ حشوت ٚ ؿذٖ ربثزب
 ؿٛد رٌّٛیشی

 تخّیٝ ثٝ ٘یبص وٝ ٔٛاسدی دس :ة
  ٔقبثش دس ػبختٕب٘ی ٔلبِح
  ثبیذ ثبؿذ، آٖ ٔزبٚس یب فٕٛٔی
 ٔٙؾٛس ثٝ وبفی ٔشالجت

 سیختٗ فشٚ ِغضؽ، اص رٌّٛیشی
 آیذ ثقُٕ آٟ٘ب احتٕبِی سیضؽ یب
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 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج•
  عَٛ تٕبْ صیشدس ٔٛاسد دس

 احذاث ثٙب، ٔزبٚس ٚفشم
 ٔٛلت ػشپٛؿیذٜ ساٞشٚی

  ثب فٕٛٔی فجٛس ساٜ دس
  4-5-12 ثخؾ ٔفبد سفبیت
 اػت؛ اِضأی

 فبكّٝ وٝ دسكٛستی :اِف
 اص تخشیت دػت دس ثٙبی
 40اص وٕتش فٕٛٔی ٔقبثش

 .ثبؿذ آٖ استفبؿ دسكذ

  

  فبكّٝ وٝ دسكٛستی :ة
  یب احذاث دػت دس ثٙبی

 ٔقبثش اص ثبصػبصی ٚ تقٕیش
  دسكذ 25اص وٕتش فٕٛٔی
 .ثبؿذ آٖ استفبؿ
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 حالج اضخاظ ٍ هعاتر ایوٌی

 ساختواى هلی هقررات 12 هثحج

 راّرٍی ارتفاع :2-4-5-12 تٌذ
  عرؼ ٍ هتر2.5 از کوتر ًثایذ سرپَضیذُ

 آى هگر تاضذ هتر1.5 از کوتر ًثایذ ًیس آى
 آى از کوتر هَجَد رٍی پیادُ عرؼ کِ

 پیادُ عرؼ ّن غَرت ایي در کِ تاضذ
 .تَد خَاّذ رٍ

  

  سایر ٍ راّرٍ سقف :4-4-5-12 تٌذ
  هثحج هفاد تِ تاتَجِ تایذ آى ّای قسوت
 ضطن هثحج) ترساختواى ٍاردُ تارّای
 ّرگًَِ تحول تَاًایی (هلی هقررات
  ساختواًی هػالح احتوالی سقَط ٍ ریسش

 .تاضذ داضتِ را
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 حبِج اؿخبف ٚ ٔقبثش ایٕٙی

 

 ػبختٕب٘ی ٞبی وبسٌبٜ حفبؽتی ٘بٔٝ آییٗ
  تٛا٘بیی ثبیذ ساٞشٚ ػمف
  ٌشْ ویّٛ 700 حذالُ تحُٕ

 داؿتٝ سا فـبس ٔتشٔشثـ ثش
 لؼٕت ػبیش فالٜٚ ثٝ .ثبؿذ
  ثبس تحُٕ ثبیذ ٘یض آٖ ٞبی

  سا ٔزوٛس فـبس ٚ ٔشثٛط
 .ثبؿذ داؿتٝ

 ثٝ اِٛاس اص ثبیذ ساٞشٚ ػمف
  ٔتش ػب٘تی5 حذالُ ضخبٔت

  عٛسی اِٛاسٞب ٚ ؿذٜ ػبختٝ
 ٌشفتٝ لشاس ٞٓ وٙبس دس

 ٔلبِح سیضؽ اص وٝ ثبؿٙذ
 ساٞشٚ داخُ ثٝ ػبختٕب٘ی
 آیذ فُٕ ثٝ رٌّٛیشی

 ساٞشٚ ػمف ثیشٚ٘ی اعشاف
 ؿیت دیٛاس ٚػیّٝ ثٝ ثبیذ

  ؿجىٝ یب چٛة اص داسی
  .ثبؿذ ٔحلٛس ٔمبْٚ فّضی
  ٘ؼجت سا حفبػ ایٗ صاٚیٝ

  تب 30 ثیٗ ٔیتٛاٖ ػمف ثٝ
 داخُ عشف ثٝ دسرٝ 45

 ٕ٘ٛد اختیبس
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 حفبؽتی ٞبی ػبصٜ

 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج

 حفبؽتی ػشپٛؽ

 آػیت اص رٌّٛیشی ثشای وٝ اػت پٛؿـی :1-5-5-12 ثٙذ
  حبَ دس ػبختٕبٖ اعشاف دیٛاسٜ دس اؿیب ػمٛط احش اص ٘بؿی

 ٚ عشاحی چٙبٖ ثبیذ حفبؽتی ػشپٛؽ .ؿٛد ٔی ٘لت احذاث
 احش دس ٚ ثٛدٜ ٔمبْٚ ٚاسدٜ ٘یشٚٞبی ٔمبثُ دس وٝ ؿٛد ػبختٝ
 افشاد، ٔتٛرٝ خغشی آٖ ثشسٚی اثضاس یب ٔلبِح سیضؽ

 .ٍ٘شدد داس٘ذ لشاس آٖ صیش دس وٝ ٔؼتحذحبتی ٚ تزٟیضات
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 حفبؽتی ٞبی ػبصٜ
 ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج

 ٘شدٜ :1-2-5-12 ثٙذ
 حفبؽی ٔٛلت حفبؽتی

 ثشای ثبیذ وٝ لبئٓ اػت
 افشاد ػمٛط اص رٌّٛیشی

  ثٙذ دس ٔٙذسد ٔٛاسد دس
  استفبؿ دس 12-2-3-1

  ػب٘تی 120 اص ثیؾ ػمٛط
 ٌشدد ٘لت ثبؿذ ٔتش

  استفبؿ :2-2-5-12 ثٙذ
  وف اص ٔٛلت حفبؽتی ٘شدٜ
  ٘جبیذ وبس ػىٛی یب عجمٝ

 1\1 ٚ وٕتش ٔتش 0\9 اص
  استفبؿ ٕٞچٙیٗ .ثبؿذ ٔتش
 پّٝ ساٜ ٔٛلت حفبؽتی ٘ذٜ

 اص ٘جبیذ داس ؿیت ػغٛح ٚ
  اص ٚ وٕتش ٔتش 0\75
 .ثبؿذ ثیـتش ٔتش 0\85

 تٛرٝ ثب آٖ ػبصٜ ارضای ٚ ػبختٕبٖ ٚ ثٛدٜ فٕٛدی ٞبی پبیٝ داسای ٔتش، 2 حذاوخش فٛاكُ دس ثبیذ حفبؽتی ٘شدٜ :3-2-5-12 ثٙذ
 دفتش 139 ٘ـشیٝ) پّٟب ثبسٌزاسی" ٘بٔٝ آییٗ ٚ "(ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات ؿـٓ ٔجحج) ػبختٕبٖ ثش ٚاسدٜ ثبسٞبی" ٔجحج ٔفبد ثٝ

 دس ثتٛا٘ٙذ وٝ ثبؿٙذ ٔمبٚٔتی چٙبٖ داسای "(رٕٟٛسی سیبػت ساٞجشدی ٘ؾبست ٚ سیضی-ثش٘بٔٝ ٔقبٚ٘ت فٙی ٞبی ٔقیبس ٚ تحمیمبت
 دسٔقشم وٝ ٔٛالقی ثشای سا الصْ ٔمبٚٔت ثبیذ ٘شدٜ فالٜٚ ثٝ .ٕ٘بیٙذ ٔمبٚٔت رٟبت تٕبْ دس ٚاسدٜ ٞبی ضشثٝ ٚ ٘یشٚٞب ٔمبثُ

 .ثبؿذ داؿتٝ ٌیشد، ٔی لشاس ٔتحشن ٚػبیُ ػبیش ٚ ٘مّیٝ ٚػبیُ ثب ثشخٛسد

 ػبیش ٚ وبس ػىٛٞبی ثبص عشف دس ثبیذ وٝ ٔتش ٔیّی 150 استفبؿ ثٝ ٔب٘ٙذ لش٘یض اػت حفبؽی :1-3-5-12 ثٙذ
 .ٌشدد ٘لت ػبختٕب٘ی ٔلبِح ٚ وبس اثضاس سیضؽ ٚ ِغضؽ اص رٌّٛیشی رٟت 1-3-2-12 ثٙذ دس ٔٙذسد ٔٛاسد

 ٞبی ِجٝ فٛالدی ٚسق اص اػتفبدٜ كٛست دس .ثبؿذ ٔتش ٔیّی 25 حذالُ ضخبٔت ٔٙبػت چٛة اص ثبیذ پبخٛسٞب
 ثبؿذ ثش٘ذٜ ٚ تیض ٘جبیذ آٖ
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  ٞبی ػبصٜ ٚ ٚػبیُ عشاحی دس
  وّی اكُ یه ثقٙٛاٖ حفبؽتی
  ٔجحج 1-1-5-12 ثٙذ ثبیؼتی

 ؿٛد سفبیت ّٔی ٔمشسات 12

  ٞبی ػبصٜ ٚ ٚػبیُ ٔختّف ٞبی لؼٕت عشاحی دس
 ثبسٞبی یب ٚ حمّی ثبسٞبی تأحیش تحت وٝ حفبؽتی

  ٔفبد ثبیذ ٌیش٘ذ، ٔی لشاس ٔحیغی احشات اص ٘بؿی
 ؿـٓ ٔجحج) ػبختٕبٖ ثش ٚاسدٜ ثبسٞبی" ٔجحج

 .وشدٜ سفبیت "(ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات

01 02 

 حفبؽتی ٞبی ػبصٜ
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 حفبؽتی ٞبی ػبصٜ
 دساستفبؿ وبس ایٕٙی ی ٘بٔٝ آییٗ

 استفبؿ دس وبس ا٘زبْ ایٕٗ ٞبی سٚؽ

 :وٙٙذٜ ٔحذٚد ػبٔب٘ٝ

  

  دس فشد لشاسٌیشی اص وٝ اػت ای ػبٔب٘ٝ -اِف
 ؿىُ دٚ ثٝ ٚ وٙذ ٔی رٌّٛیشی ػمٛط ٚضقیت
 ٘مغٝ ؿبُٔ فشدی ٚ حفبؽتی ٘شدٜ ٘ؾیش، فٕٛٔی
  ٔٛسد ثذٖ وبُٔ ثٙذ حٕبیُ ٚ وٕشثٙذ ٚ ِٙیبسد اتلبَ،
 ٔیٍیشد لشاس اػتفبدٜ
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 :وٙٙذٜ ٔتٛلف ػبٔب٘ٝ
  ٔٙبػت، تزٟیضات اص اػتفبدٜ ثب وٝ اػت ای ػبٔب٘ٝ -ة

 ػمٛط اص ٘بؿی ا٘شطی رزة ثب ػمٛط، ا٘زبْ دسكٛست
 فبُٔ ثٝ ٚاسدٜ رشاحبت ٚ كذٔبت ؿذت وبٞؾ ثبفج

 فشدی ؿىُ دٚ ثٝ ٌبٜ .ٌشدد ٔی وبس استفبؿ دس وبس
  ٘ؾبیش ٚ ایٕٙی ؽٙبة ثذٖ، وبُٔ ثٙذ حٕبیُ وٕشثٙذ ؿبُٔ،

 ٔی لشاس اػتفبدٜ ٔٛسد ایٕٙی تٛس ٔب٘ٙذ فٕٛٔی ٚ آٟ٘ب
 ٌیشد

 :عٙبة ثب دػتشػی

  
  یىی .ثبؿذ ٔی ٔزضا ایٕٗ ػبٔب٘ٝ دٚ ؿبُٔ سٚؽ ایٗ :-د
 عٙبة فٙٛاٖ تحت دیٍشی ٚ دػتشػی عٙبة فٙٛاٖ ثٝ

 وبُٔ ثٙذ حٕبیُ وٕشثٙذ ؿبُٔ، وٝ ٕ٘بیذ ٔی فُٕ پـتیجبٖ
  ربیٍبٜ ثٝ فشٚد ٚ كقٛد ثشای دیٍشی ٚػبیُ ثب ٕٞشاٜ ثذٖ
  اػتفبدٜ ٔٙبػت اػتمشاس ٔٛلقیت ٘یض ٚ آٖ اص یب ٚ وبس،

 ٔیـٛد
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02 03 

01 

 حفبؽتی ٞبی ػبصٜ

 (ػبختٕبٖ ّٔی ٔمشسات 12 ٔجحج) تٛسی ٘لت خلٛف دس ٔالحؾبتی

 ٘لت وٝ ٔٛاسدی دس
  ٞبی ٘شدٜ ٚ وبس ػىٛٞبی
 اص ثیؾ استفبؿ دس حفبؽتی

  ٘جبؿذ، پزیش أىبٖ ٔتش 3\5
 اص رٌّٛیشی ثشای ثبیذ

 تٛسٞبی اص افشاد، ػمٛط
 صیش ٔٛاسد سفبیت ثب ایٕٙی

 :ؿٛد اػتفبدٜ

  دس ثبیذ ایٕٙی تٛسٞبی
 وٝ ؿشایغی ٚ فبكّٝ

  ٔـخق آٟ٘ب ػبص٘ذٌبٖ
  ثٝ ؿٛد، ٘لت ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ
  دس ایٕٙی تٛس وٝ ٘حٛی
 حذاوخش ٚ 2\4 حذالُ فبكّٝ

 ٘بحیٝ اص تش پبییٗ ٔتش 4\6
  تب ٌشدد ٘لت وبسی تشاص یب

 وبسٌشاٖ، ػمٛط دسكٛست
  ارؼبْ ثٝ اٟ٘ب اكبثت أىبٖ
 .ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚرٛد ػخت
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  مربغ متر3000از بیص زیربىبی بب َبی کبرگبٌ ،در5-5-1-12 بىذ
 ػىًان بٍ ریصالح ضخص مؼرفی پی ريی از ارتفبع متر 18يیب

 .ببضذ می السامی زیست محیط حفبظت ي کبر بُذاضت ایمىی مسئًل
 

 ي زیبد ببخطر درگًدَبی ضُرسبزی ي راٌ يزارت ابالغی سبختمبوی گًدبرداریُبی اجرایی دستًرالؼمل بٍ ببتًجٍ بؼاليٌ
 کبرگبٌ ایمىی مسئًل"ػىًان بٍ برداری گًد ایمىی مسبئل بٍ يآضىب ریصالح ضخص زیبدبکبرگیری بسیبر

 .ببضذ ومی سبزوذٌ اصلی َبی مسئًلیت رافغ ایمىی مسئًل تؼییه.است السامی"گًدبرداری



   ػبختٕب٘ی ٞبی وبسٌبٜ حفبؽتی ٞبی ػبصٜ
 ثبؿذ صیش ؿشایظ داسای ثبیذ 15 ٔبدٜ ٔٛضٛؿ ٔٛلت حفبؽتی پٛؿؾ

  ٞبی دٞب٘ٝ دسٔٛسد  -اِف
  45 اص وٕتش اثقبد ثب ثبص

  یب تختٝ ٔتش، ػب٘تی
  لغش ثب چٛثی اِٛاسٞبی

 ٔتش، ػب٘تی2.5

  ثبص ٞبی دٞب٘ٝ دسٔٛسد -ة
 ػب٘تی 45 اص ثیـتش اثقبد ثب

  چٛثی اِٛاسٞبی یب تختٝ ٔتش،
 ٔتش، ػب٘تی 5 حذالُ لغش ثب
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 دػتشػی ٚػبیُ
 ٞبی وبسٌبٜ حفبؽتی ٘بٔٝ آییٗ

 ٘شدثبٖ ػبختٕب٘ی
  عشفٝ دٚ ٘شدثبٖ : 170 ٔبدٜ
  لیذی یب ضبٔٗ ثٝ ٔزٟض ثبیذ

 اص ثیؾ ؿذٖ ثبص اص وٝ ثبؿذ
  .ٕ٘بیذ رٌّٛیشی ٞب پبثٝ حذ

  ٘جبیذ ثبص حبِت دس ضٕٙبً
 ثیـتش ٔتش 3 اص آٖ استفبؿ
 ثبؿذ

  یه ٘شدثبٖ عَٛ: 171 ٔبدٜ
   دٜ اص ٘جبیذ  حُٕ لبثُ  عشفٝ

 پبٌشد یه ثبیذ استفبؿ ٔتش 9 ٞش ثشای حبثت ٞبی ٘شدثبٖ دس:181 ٔبدٜ ٕ٘بیذ تزبٚص ٔتش
 اػت پبٌشد دٚ  فبكُ حذ وٝ ٘شدثبٖ اص لغقٝ ٞش ٚ ٌشدد ثیٙی پیؾ
 .٘جبؿذ لجّی لغقٝ أتذاد دس وٝ ٌیشد لشاس ٘حٛی ثٝ ثبیذ

 دادٖ لشاس ی ٚػّیٝ ثٝ ٘شدثبٖ استفبؿ افضٚدٖ :171ٔبدٜ
 ؿٛد خٛدداسی ثبیذ ٘شدثبٖ صیش آٖ ٘ؾبیش ٚ ثـىٝ یب رقجٝ
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 فبْ اِضأبت

 وبس لبٖ٘ٛ 95ٔبدٜ

 ٔمشسات ارشای ٔؼئِٛیت
  وبس ٚثٟذاؿتی فٙی ٚضٛاثظ

 ٔؼئِٛیٗ یب وبسفشٔب ثشفٟذٜ
  دس ؿذٜ روش ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی

 .ثٛد خٛاٞذ لبٖ٘ٛ ایٗ 85 ٔبدٜ
 سفبیت فذْ احش ثش ٞشٌبٜ

 وبسفشٔب ػٛی اص ٔزوٛس ٔمشسات
 سخ ای حبدحٝ ٚاحذ، ٔؼئِٛیٗ یب

 ٔؼئَٛ یب وبسفشٔب ؿخق دٞذ،
  ٚ ٚحمٛلی ویفشی ٘ؾش اص ٔزوٛس

 دسایٗ ٔٙذسد ٔزبصاتٟبی ٘یض
 .اػت ٔؼئَٛ لبٖ٘ٛ

 ٔذیشاٖ یب وبسفشٔب چٙب٘چٝ :2 تجلشٜ
 ثشای لبٖ٘ٛ ایٗ 85 ٔبدٜ ٔٛضٛؿ ٚاحذٞبی
 ٚػبیُ وبس ٚثٟذاؿت فٙی ٔحبفؾت

 لشاس وبسٌش اختیبس دس سا الصْ ٚأىب٘بت
  ٞبی آٔٛصؽ ٚرٛد ثب وبسٌش ٚ ثبؿٙذ دادٜ
  ثٝ تٛرٝ ثذٖٚ لجّی تزوشات ٚ الصْ

  آٟ٘ب اص ٔٛرٛد ٚٔمشسات دػتٛساِقُٕ
  ٘خٛاٞذ ٔؼئِٛیتی وبسفشٔب ٕ٘ٙبیذ اػتفبدٜ
 ٞیأت سأی اختالف، ثشٚص دسكٛست .داؿت

 .ثٛد خٛاٞذ ٘بفز اختالف حُ

 

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

94 



:منشا تقصیر  
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 آیا بیمه مسئولیت مدنی در کارگاه های ساختمانی اجباری است؟
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 ّسیٌِ    
 هستقین

 ّسیٌِ        
 غیر هستقین

 ّسیٌِ           
حَادث     

     

 ّسیٌِ حَادث
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 ٞضیٙٝ حٛادث

 ٓٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمی: 

  

ایٗ دػتٝ اص ٞضیٙٝ ٞب ٔـخلب ؿبُٔ ٞضیٙٝ ٞبیی ٔی ؿٛ٘ذ وٝ فشد حبدحٝ دیذٜ 
سا ٔی تٛا٘ذ آٔبدٜ ثٝ وبسوٙذ وٝ ؿبُٔ ٞضیٙٝ ٞبی ثیٕٝ ای ٚٞضیٙٝ ٞبی 
.پضؿىی ٚدسثقضی اص ٔٛاسد ٞضیٙٝ ٞبی ثبصػبصی ٔحیظ وبسی ٔی ؿٛد  

 :ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ
  

 :ٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ
  

ٔقٕٛالٞضیٙٝ ٞبی ٔؼتمیٓ ٔی تٛا٘ذ ثؼتٝ ثٝ ٘ٛؿ حبدحٝ ثؼیبس  
  20000تب 1000دس أشیىب ایٗ ٞضیٙٝ ٞب ٔقٕٛال اص .ٔتغیش ثبؿذ

.دالس ٔتغیش اػت  

دس ایشاٖ ٞضیٙٝ ٞب ٔؼتمیٓ ثؼتٝ ثٝ ٘ٛؿ احشات حبدحٝ ٔی تٛا٘ذ 
رذاَٚ ٘شخ دیٝ ٔٙتـشٜ اص ػٛی لٜٛ لضبییٝ  .ثؼیبس ٔتغیش ثبؿذ

.ٔی تٛا٘ذ ٕ٘ٛ٘ٝ ای اص ایٗ دػتٝ اص ٞضیٙٝ ٞب ثبؿذ  
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91نمونه ای از دیه مربوط به سال   
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04 

01 

  دس ؿٛ٘ذوٝ ٔی ٞبیی ٞضیٙٝ تٕبٔی ؿبُٔ ٞب ٞضیٙٝ اص دػتٝ ایٗ
  ایزبد ؿذٜ دادٜ سخ حبدحٝ دِیُ ثٝ دلیمب ٚ ٌٙزذ ٕ٘ی اَٚ دػتٝ

 دػت اص ؿبُٔ تٛاٖ ٔی سا ٞب ٞضیٙٝ ایٗ اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔیـٛ٘ذ
  ثزبی دیٍش فشد ٚسی،ربیٍضیٙی ثٟشٜ وبسی،وبٞؾ ػبفبت سفتٗ
 اداسی وبسٞبی ثشای ؿذٜ كشف دیذٜ،صٔبٖ آػیت فشد

 ...ٚ ٔلذْٚ خب٘ٛادٜ ثشای حبدحٝ صای ٞضیٙٝ حبدحٝ،تجقبت

 ٔی ٔؼتمیٓ ٞبی ٞضیٙٝ اص ثیـتش ثؼیبس ٔقٕٛال ٞب ٞضیٙٝ ایٗ
 حذٚدا ٔؼتمیٓ غیش ٞبی ٞضیٙٝ اِٚیٝ تخٕیٗ یه فٙٛاٖ  ثٝ.ثبؿٙذ

 .وٙٙذ تغییش تٛا٘ٙذ ٔی ٔؼتمیٓ ٞبی ثشاثشٞضیٙٝ 20تب 2

 :غیشٔؼتمیٓ ٞضیٙٝ

 :غیشٔؼتمیٓ ٞضیٙٝ

 حٛادث ٞضیٙٝ
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•  تجقبت ارتٕبفی حٛادث

02 01 03 

ایٗ  .دسكذ افشاد یه ربٔقٝ ؿبغُ ٔی ثبؿٙذ 60تب 50ثٝ عٛس ٔتٛػظ حذٚد 
  30تب  20آٔبس دسوـٛس ٞبی دسحبَ تٛػقٝ وٕی پبییٗ تش ثٛدٜ ٚ حذٚد 

.دسكذ ٔی ثبؿذ  

كذٔٝ دیذٖ یه فشد دسحیٗ  وبس ثبفج ٔی ؿٛد وٝ یه لؼٕت اص ارتٕبؿ اص وبسٚ تالؽ دٚس ؿٛد ٚ ٍٞٙبٔی وٝ  
.تقذاد حٛادث ثبال ٔی سٚد ٔی تٛا٘ذ دس ػغح دسآٔذی افشاد ربٔقٝ تبحیشٌزاس ثبؿذ  

ٔـىالت ارتٕبفی ٔب٘ٙذ ثضٜ،٘بٞٙزبسی ٞبی ارتٕبفی،تشثیت 
ٔی تٛا٘ذ اص احشات ارتٕبفی حٛادث ؿغّی ... ٘بٔٙبػت فشص٘ذاٖ ٚ

.ثبؿذ  
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محیط 
 زیست

 آب
 هوا

 خاک

فعالیت ساخت 
 وساز
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  وٝ ٞبئی دػتٛاِقُٕ سفبیت وـٛس ٔبدی ٚٔٙبثـ ا٘ؼب٘ی ٘یشٚی كیب٘ت ثشای
  ٚصاست ٚ(فٙی حفبؽت تبٔیٗ رٟت) فٙی حفبؽت فبِی ؿٛسای اصعشیك

 ٚ ای حشفٝ ثیٕبسیٟبی اص رٌّٛیشی رٟت)پضؿىی آٔٛصؽ ٚ ثٟذاؿت،دسٔبٖ
  وّیٝ ؿٛد،ثشای ٔی تذٚیٗ(وبس ٔحیظ ٚ ٚوبسٌش وبس ثٟذاؿت تبٔیٗ

 اػت اِضأی ٚوبسآٔٛصاٖ وبسٌبٟٞب،وبسفشٔبیبٖ،وبسٌشاٖ

ٔؼئِٛیت ارشای ٔمشسات ٚضٛاثظ فٙی ٚثٟذاؿت وبس ثشفٟذٜ وبسفشٔب یب ٔؼئِٛیٗ ٚاحذٞبی ٔٛضٛؿ روش ؿذٜ دس ٔبدٜ  
ایٗ لبٖ٘ٛ خٛاٞذ ثٛد ٞشٌبٜ ثشاحش فذْ سفبیت ٔمشسات ٔزوٛس اصػٛی وبسفشٔب یب ٔؼئَٛ ٔزوٛس حبدحٝ ایی سخ دٞذ  85

.وبسفشٔب اص ٘ؾش ویفشی ٚ حمٛلی ٚ ٘یض ٔزبصات ٞبی ٔٙذسد دس ایٗ لبٖ٘ٛ ٔؼئَٛ اػت  

لبٖ٘ٛ وبس 85ٔبدٜ   

 لبٖ٘ٛ وبس 95ٔبدٜ 

 

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

106 



 ٔحیظ صیؼت

 ٔحیظ صیؼت

 ٔحیظ صیؼت

 ٔحیظ صیؼت

ثشاػبع آٔبس ٔٙتـشٜ تٛػظ ػبصٔبٖ ثیٗ إِّّی ا٘شطی 
ا٘شطی رٟبٖ سا ٔلشف % 40كٙقت ػبخت ٚ ػبص حذٚد 

اص ٌبصٞبی ٌّخب٘ٝ ای ٔی  % 25ٔی وٙذ ٚ ٔؼئَٛ تِٛیذ 
 ثبؿذ

اص ضبیقبت تِٛیذی ثٝ ٚصٖ %5.33دساتحبدیٝ اسٚپب حذٚد  2014دسػبَ 
 .ٔیّیٖٛ تٗ ٔشثٛط ثٝ كٙقت ػبخت ٚػبص ثٛدٜ اػت 871تمشیجی 

اص صثبِٝ ٞبی تِٛیذ ؿذٜ ی ؿٟشی ٔشثٛط ثٝ  % 40دسچیٗ ٘ضدیه ثٝ 
 .ػبخت ٚ ػبص ٔی ثبؿذ

ٔیّیٖٛ تٗ  40آٔبسٞبی غیش سػٕی ٘ـبٖ ٔی دٞذ وٝ ػبال٘ٝ دسایشاٖ حذٚد 
 .ضبیقبت ػبختٕب٘ی تِٛیذ ٔی ؿٛد
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آلَدگی ّای آب تَسط عولیات ساخت ٍ ساز هاًٌذ ریختي  
هَاد رٍغٌی،ًفتی،هَاد ضیویایی ٍ ّوچٌیي ضایعات ساختواًی  

.هی تَاًذ ایجاد ضَد  

ٔحیظ صیؼت  
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 کٌترل ٍ پایص پاسخگَیی ارزیاتی عللضٌاسایی    

 ایوي سازی

فرایٌذ ایوي سازی  پرٍشُ ضاهل هراحل هختلفی هی تاضذ کِ هی تَاى تِ طَر خالغِ در قسوت ّای زیر آًْارا طثقِ 
:تٌذی ًوَد   

www.sfotoohi.ir     دکترفتوحی

                                          

                

109 



This is a sample text. You simply 

add your own text and description 

here. 

TITLE GOES HERE 

This is a sample text. You simply 

add your own text and description 

here. 

TITLE GOES HERE 

This is a sample text. You simply 

add your own text and description 

here. 

This is a sample text. You simply 

add your own text and description 

here. 

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ فقبِیت ٞبیی وٝ ثبیؼتی ثٝ ٔٙؾٛس افضایؾ ػغح  
.ایٕٙی ا٘زبْ داد،اصثیٗ ثشدٖ فُّ ثشٚص حبدحٝ ٔی ثبؿذ  فُّ حٛادث 

                              اػتشاتظی تٛاٖ ٔی ٞب وبسٌبٜ دس حبدحٝ ثشٚص فٛأُ ؿٙبػبیی ثب فُّ حٛادث
 .وشد د٘جبَ سا آٟ٘ب احشات وبٞؾ یب حزف ٔٙؾٛس ثٝ ٔٙبػت
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 حوادث علل    علل غیر مستقیم      علل مستقیم

 علل حوادث
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 .ّواًگًَِ کِ از اسن ایي دستِ ًیس ترهی آیذ ایي عَاهل تاحیر هستقین در ترٍز حادحِ را دارًذ
  

کِ کار هَرد ًظر  ًَع غٌعتی ٍ هحیط اًجام کار ، ًَع کارتعییي علل هستقین دقیقاً ٍاتستِ تِ 
 .در آى اًجام هی ضَد تستگی دارد

  

 فُّ حٛادث

 فُّ ٔؼتمیٓ  

  

تِ عٌَاى ًوًَِ ّایی از علل حَادث هستقین هی تَاى تِ هَاردی هاًٌذ کار در ارتفاع، جاتِ  
جایی اضیا، کار تا هاضیي آالت، ترخَرد تا اجسام، کار در سطَح ضیة دار،استفادُ از اتسار  

 .اضترُ کرد.... ًاهٌاسة ٍ 
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01 

02 

:افٕبَ ٘ب ایٕٗ  
فذْ اػتفبدٜ اص -ػُٟ اٍ٘بسی-ؿٛخی-ا٘زبْ وبس ثذٖٚ ٔزٛص

تشن وشدٖ تزٟیضات دس ٚضقیت خغش٘بن-تزٟیضات ایٕٙی  

 :دس ایزبد فٛأُ ٔؼتمیٓ دٚ پبسأتش صیش ٘مؾ اػبػی داسد

:ؿشایظ ٘ب ایٕٗ  

ِغض٘ذٌی وف -فذْ ٚرٛد حفبػ-ٔقیٛة ثٛدٖ اثضاس-٘مق فٙی دػتٍبٜ
٘بٔٙبػت ثٛدٖ ایؼتٍبٜ وبسی-وبسٌبٜ  

فُّ 
 ٔؼتمیٓ
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 ثیـتشیٗ دالیُ سخذاد حٛادث؟

.حٛادث دس ٔحیظ وبس ٞؼتٙذ% 3ؿشایظ خغش٘بن فبُٔ سخذاد   

.فّت حٛادث ٘بؿی اص وبس ٔی ثبؿٙذ% 95سفتبسٞب ٚ افٕبَ غیش ایٕٗ   

 .فّت حٛادث ساؿبُٔ ٔی ؿٛ٘ذ% 2 "خذا خٛاػتٝ"افٕبَ وٙتشَ ٘ـذٜ ٚ اكغالحب 

.ٔخبعشات سا وٙتشَ ٕ٘بیذ% 98ٔذیشیت ػبصٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ   

...دسكذ اص حٛادث ؿغّی دس وـٛس ثی احتیبعی ٞؼت 64دِیُ حٛد   

 ثیـتشیٗ دالیُ سخذاد حٛادث؟
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  ؿٛ٘ذ ٕ٘ی حبدحٝ ثشٚص ٔٛرت تٟٙبیی ثٝ فٛأُ اص دػتٝ ایٗ
  حبدحٝ ایزبد ؿب٘غ تٛا٘ذ ٔی ٔؼتمیٓ فٛأُ ثب ٔزبٚست دس ثّىٝ

 .وٙذ ثشاثش چٙذیٗ سا

ایٗ دػتٝ اص فٛأُ تمشیجب استجبعی ثٝ ٘ٛؿ وبس ا٘زبْ ؿذٜ  
.٘ذاس٘ذ  

 خؼتٍی،خٛاة ٔب٘ٙذ ٔٛاسدی دس تٛاٖ ٔی سا فٛأُ ایٗ اص ای ٕ٘ٛ٘ٝ
 ...ٚ عٛال٘ی وبسی ٔٙبػت،ػبفت ٘ب تٟٛیٝ ٘بوبفی،فذْ آِٛدٌی،٘ٛس

 .وشد رؼتزٛ

(:پبیٝ ای)فُّ غیش ٔؼتمیٓ  

(:پبیٝ ای)فُّ غیش ٔؼتمیٓ  

(:پبیٝ ای)فُّ غیش ٔؼتمیٓ  
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4 

             

 طراح ي کىترلر سبزٌ سبزمبن وظبم مُىذسی
 يکیل مذوی مُىذسبن در ضًرای اوتظبمی

 طراح ي وبظر بُسبزی لرزٌ ای 

www.sfotoohi.ir 
09123034701 

فتًحیسؼیذ   

   دکتری مُىذسی زلسلٍ
 کبرضىبس حقًق
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https://instagram.com/saeid.fotoohi.ir/ 


