
             مقررات ملی 21مطابق با مبحث اجرا  حین در کار حفاظت و لیست ایمنی چک

               

  كد نوسازي   مرحله اجرا  شماره كالسه

  گروه ساختماني   اجرا( –زيربناي كل )پروانه   مساحت زمين

  نام مالک  اجرا( –تعداد طبقات )پروانه   تعداد واحد

  نام سازنده  اجرا( –نوع كاربري )پروانه   پروانهتاريخ و شماره 

 آدرس: 
 

 سازنده : ساختمانی توسط عملیات شروع از اقدامات قبل (2

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 

 در شروع كار شامل: مجوزهای الزماخذ 

 ژ                        اجراي نيلينگ و انکرا 

 كارگاه تجهيز 

  سازه نگهبان( دوگ هاي ديواره پايداري و حفاظتدستورالعمل نحوه(  

 شب در كار و مصالح تخليه 

  نحوه حفاظت از درختان داخل و مجاور كارگاه 

 موميع فضاهاي و معابر ساير و ها خيابان روها، پياده كردن محدود يا و مسدود 

 قطع انشعابات قبل از تخريب  

 ثالث شخص و مدني مسئوليت بيمه 

 بيمه اجباري كارگران 

 

  

    اجرايي هاي قشهن بررسي 2

     ناظر به و اعالم كتبي اجرا بودن روش مشخص 3

    مهندسين ناظر  به كتبي و اعالم اجرايي كارهاي زمان بندي برنامه تهيه 4

    ملک                                           مجاور از عبوري برق خطوط رعايت حريم 5
 

 :حین کار ایمنی مسئولیت (2

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    ن و ..رگراكامربوطه براي مهندسين،  حدود صالحيت فني در اشتغال يا گواهي مهارت وجود پروانه 1

    كارگران بهداشت و سالمتايمني،  تأمين براي الزم تجهيزات و وسايلوجود  2

     كارگران به وسايل اين اربردكآموزش  ،2در  بلي جواب صورت در 3

    ايمني تجهيزات و به استفاده از وسايل نظارت 4

    گودهاي خطرناک(يا  متر ارتفاع 11باالي  ،مترمربع 3333خاص ) كارگاه ايمني در مسئولمعرفي  5

    در كارگاهفوت  يا جرح خسارت، به منجر حادثهوقوع  6

    ؟طرف شده ، آيا عامل حادثه بر6در صورت پاسخ بلي در  7

    عادي ساعت از خارج در كارگراناشتغال  1

    عادي ساعت از در خارجكارگران  نياز مورد خدمات نيز و ارتباط برقراري روشنايي، امکانوجود  9

    ناظر توسط مهندسساختمان رسمي مرجع سازنده و به خلفت تمواردوجود گزارش كتبي  13

    13مرتبط با مورد  ساختمان مهندسي نماينده شهرداري و نظامانجام اقدام توسط  11



 

 

 :ساختمانی کارگاه مجاوران و عابران ایمنی (3

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    در شب و روز رؤيت هشداردهنده قابل عالئم و تابلوها ايمن، و مطمئن حصار نصب 1

    عمومي فضاهاي و معابر ساير و روها پياده نمودن محدود و مسدود با رابطه در الزم اقدامات 2

3 
درصد  43تخريب )تا عرض بيش از  حال در براي بناي عمومي احداث راهرو سرپوشيده در معبر

 درصد ارتفاع(  25بازسازي )تا عرض بيش از  يا و تعمير ارتفاع( و براي احداث،
   

4 

 :3در صورت پاسخ بلي در 

 متر 5/2سرپوشيده  راهرو ارتفاع حداقل 

  رو پياده هم عرض يا متر 5/1سرپوشيده حداقل عرض راهروي 

 نعما هرگونه فاقد موقت سرپوشيده راهرو 

 اوقات تمام در كافي نور داراي 

 مقابل در سرپوشيده راهرو اجزاء ساير و ها پايه سقف، استحکام و تاييديه مقاومت 

 مراجع و ذيصالح توسط شخص ابزار و احتمالي مصالح سقوط و ريزش هرگونه

 مربوطه

 5ها يي با ضخامت  رعايت تخته ،راهرو سقف پوشش براي تخته از استفاده در صورت 

 سانتيمتر

   

5 
 و داربست حفاظتي، سرپوش كارگاه، حفاظتي حصار قبيل از موقت هاي سازه زدگي وجود بيرون

 يا ساخت و تخريب بناي محدوده از ...
   

6 
متر در  5/4متردر پياده رو و  5/2رعايت ارتفاع حداقل بيرون زدگي  ،7در صورت پاسخ بلي در 

 سواره رو
   

 

 :افراد سقوط از جلوگیری (4

 توضیحات خیر بلی عنوان 

     اطراف   محوطه و كارگاه مختلف هاي قسمت در كليه مناسب حفاظتي نرده و پوشش 1

2 
 هاي در قسمت رؤيت قابل و مناسب دهنده هشدار تابلوهاي و چراغ ها ها، شبرنگ از استفاده

 آن    اطراف محوطه و ساختماني كارگاه مختلف
   

    گودها و سکوهاي كارمحل  مناسب در نصب پاخورهاي 3

    شب و روز طول تمام در گماردن مراقب 4

 

 :گرفتگی برق و سوختگی حریق، از جلوگیری (5

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 
 هايي محل در روباز آتش كردن روشن و سيگار كشيدنممنوعيت  هشداردهنده وجود تابلوهاي

 دارد وجود سوزي آتش خطر كه
 

  

2 
 مولد وسايل از اشتعال و اعالم ممنوعيت استفاده قابل مواد موقت نگهداري درسوم  مبحث رعايت

 اشتعال قابل مايعات در محل بخار شعله يا جرقه
   

    كار محل از وزانهرو خروج  مناسب جاي در احتراق قابل مصالح ضايعات آوري جمع 3

    كارگاه مختلف هاي قسمت در كافي و مناسب حريقي اطفا وجود وسايل 4

5 

 در: ايمني موارد رعايت

 موقت كننده گرم وسايل 

 آسفالت و قير پخش و پخت، حمل 

 برق و گاز با جوشکاري و برشکاري 

 فشار تحت گاز سيلندرهاي نگهداري و استفاده از 

   

    ذيصالح شخص دائم( توسط يا گرم )موقت آب و بخار هاي ديگ اندازي و راه نصب 7

    و حفاظتي برقي تجهيزات نصب و دائميا  موقت هاي كشي در سيم 13مبحث  رعايت 1
 

 



 اولیه های کمک (6
 توضیحات خیر بلی عنوان 

    مناسب جاي در و تهيه كارگران تعداد و كار نوع با متناسب اوليه هاي دسترسي به كمک 1

    اوليه هاي كمک وسايل از استفاده در آموزش هاي الزمانجام  2

    پزشکي مراكز به ديده آسيب كارگران فوري الزم براي تماس و انتقال ايجاد تمهيدات 3

 

 رفاهی و بهداشتی تسهیالت (7

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    دارند مستقيم تماس آالينده مواد ساير و سيمان و گچ با مستمر بطور كه كارگراني توزيع شير به 1

    كافي و سالم آشاميدني آبدسترسي به  2

    غيرآشاميدني آب برداشت شيرهاي و مخازن روي بر غير شرب آب نصب تابلوي 3

4 

 وجود فضاهاي مناسب شامل:

 رختکن عنوان به بهداشتي كامالً و محل سرپوشيده 

 كارگران غذاخوري محل 

 نفر 25 هر ازاي شستشو به وسايل و آب با بهداشتي دستشويي و توالت چشمه يک 

 كارگاه هستند در اقامت به كه مجبور كارگراني موقت استراحت و محل اقامت 

   

    غذاخوري، اقامت مرور، عبور كار، هاي در محل روشنايي كافي و وجود نور 5

    غذاخوري و استراحت اقامت، كار، هاي وجود تهويه مناسب در محل 6

 

 فردی حفاظت وسایل (8

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 

 :كار با نوع متناسب فردي حفاظت وسايل استفاده افراد كارگاه از

 تميز كار لباس 

 سقوط اثر در سر افراد صدمه به واردآمدن استاندارد در مواردي كه احتمال ايمني كاله 

 دارد وجود موانع با يا برخورد ارتفاع از فرد

 ارتفاع در كار انجام براي استاندارد نوع از مهار طناب و ايمني كمربند 

 كنند مي كار چاه در كه مقني كارگرانبراي  نجات طناب و ايمني كمربند 

 و پاشي بتن پاشي، ماسه آهنگري، برشکاري، حفاظتي براي جوشکاري، نقاب و عينک 

 نظاير

 غبار، و گرد به آلوده محيط تهويه مواردي كه امکان استاندارد در تنفسي ماسک از 

 وجود ندارد شيميايي بخارهاي و گازها

 يا و داغ، برنده اجسام با برخورد خطر معرض در مواردي كه پاها در استاندارد كفش 

 دارند قرار گرفتگي برق خطر همچنين و اجسام سقوط

 گل و آب يا كار در ريزي الستيکي در بتن چکمه نيم و چکمه 

 مواد و برنده و داغ اشياء به كه و كارگراني كار استاندارد براي برق حفاظتي دستکش 

 پوست كننده تحريک و خورنده

 

  

    فردي حفاظت وسايلبودن  استاندارد و مواد كيفيت 2

    ذيصالح اشخاص فردي توسط حفاظت كنترل وسايل 3
 

 موقت حفاظتی نرده (9

 توضیحات خیر بلی عنوان 

     سانتيمتر 123 از بيش سقوط ارتفاعي با محل در موقت حفاظتي نرده نصب 1

2 
 مي سانتيمتر 113 تا 93 بين طبقه كف از آن ارتفاع موقت، آيا حفاظتي نرده نصب در صورت

 باشد؟ 
   

     متر 2 هر فاصله در عمودي وجود پايه 3

    جهات تمام در ضربه و افقي نيروهايبراي  موقت حفاظتي پردهتامين مقاومت الزم  4



 

  پاخور (21

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 
 پلکانها، سکوها، در كار ابزار و مصالح ريزش و لغزش از جلوگيري براي فلزي يا چوبي نصب پاخور

  مورد هاي سايرمحل و شيبدار سطوح
 

  

    سانتيمتر 5/2 ضخامت و سانتيمتر 15 رعايت حداقل ارتفاع 2

 

 حفاظتی سرپوش (22

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 
 اطراف ديواره در ... يا و مصالح ريزش و اشياء سقوط از جلوگيري سرپوش حفاظتي براي احداث

 بنا
 

  

    وارده نيروهاي مقابل در نگهدارنده سازه و كافي سقف تامين مقاومت 2

 

 موقت سقف -باز فضاهای موقت پوشش (21

 توضیحات خیر بلی عنوان 

     افراد سقوط احتمال كه باز هاي دهانهپوشش مناسب  1

2 
 5/2حداقل  ضخامت به چوبي تخته با سانتيمتر 45 از كمتر ابعاد با باز هاي پوشش دهانه

 سانتيمتر
   

    ابزار و مصالح ريزش از جلوگيري مقاوم براي پالستيکي يا برزنتي پوشش مناسب هاي 3

4 
 و عرض سانتيمتر 25 ضخامت، سانتيمتر 5 با حداقل كار به عنوان سکوي چوبي هاي وجود تخته

  سانتيمتر 243با فواصل تکيه گاهي حداكثر 
   

  

 ایمنی تورهای (21

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    متر 5/3 از  بيش ارتفاع در كار سکوهاي حلم در ايمني تورهاي از استفاده 1

    متر 5/4از  بيش كارگر احتمالي سقوط ارتفاع با جايي در ايمني نصب تور 2

 

 موقت حفاظتی حصار (24

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    كارگاه به مسئول غير و متفرقه افراد ورود از جلوگيري برايموقت  حفاظتي ايجاد حصار 1

    سانتيمتر 193 حداقل عمومي فضاهاي و معابر كف از موقت حفاظتي حصار ارتفاعايجاد  2

    اجزا  به وارده نيروهاي و ضربه برابر در الزم تامين مقاومت 3

 

 ساختمانی آالت ماشین و تجهیزات، وسایل (25

 توضیحات خیر بلی عنوان 

1 
 فاصله در ساختماني تجهيزات و آالت ماشين عالئم راهنمايي توسط شدن نبود ممانعت از ديده

 تقاطع از متر 15 از كمتر
 

  

2 
 آالت ماشين متصديان و رانندگان كليه برايويژه  نامه گواهي يا فني مهارت وجود پروانه

 ساختماني
   

    ذيصالح اشخاص توسط، ساختماني آالت ماشين تنظيم و آزمايش تعمير، اندازي، راه و نصب 3

    دود و صدا تعديل محافظ به فشرده هواي و برق مولد هاي دستگاهتجهيز  4

    قوي برق فشار خطوطبا  ساختماني آالت ماشينمجاورت  5

     گود هريزش ديوار و لغزش خطر با نقاطي تجهيزات مکانيکي درعدم پارک  6

    مورد استفاده آالت ماشين حفاظتي نامه آئين رعايتنصب و راه اندازي و  7

     باالبر  وسايل و ها دستگاه متصدي تامين استحکام كابين و ديد كافي  1



    حريق ياطفا وسايليا  و كابين خارج با صوتي ارتباط متصدي دستگاه به دسترسي 9

    متحرک و ثابت هاي جرثقيل استقرار محل زمين مقاومت و استحکامبررسي و تامين  13

    مربوطه مقررات طبق باالبر وسايل و ها دستگاه مختلف هاي قسمتاي  دوره انجام بازديدهاي 11

12 

 داراي: باالبر وسايل و ها دستگاه متصديان يا رانندگان

 رواني و سالمت جسمي 

 ويژه نامه گواهي يا و مهارت پروانه  

 بهداشتي گواهينامه داراي 

   

13 
 وسايل كننده عمل هاي قسمت ساير و چراغ الستيک، فرمان، جعبه ترمز، بررسي روزانه و بازديد

 مصالح  جابجائي و گودبرداري و و انتقال نقل موتوري
   

     مصالح جابجايي و موتوري در گودبرداري وسايل خطر بي و مطمئن خروج و ورود هاي تامين راه 14

    مصالح جابجايي و گودبرداري و انتقال و نقل موتوري وسايل در بارگيري مجاز ظرفيت رعايت 15
 

 داربست (26

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    ذيصالح شخص توسط داربست هاي قسمت كليهنصب و تامين مقاومت الزم در  1

2 
گاه  تکيه با بسته به نوع كار باو  سانتيمتر 5 ضخامت و 53 عرض بهحداقل  داربست جايگاهتامين 

 سانتيمتر 253 تا 113 حداكثر فاصله هايي با
   

    ذيصالح اشخاص توسط داربست كردن پياده يا تعمير تغيير، نصب، ملياتانجام ع 3

    ذيصالح شخص توسط داربست كنترل انجام بازديد و 4

5 
 سقوط خطر از جلوگيري براي مناسب پاخورهاي و حفاظتي نرده ه كمکحفاظت بتامين 

 ابزار و مصالح افتادن و كارگران
   

    داربست شدن واژگون از جلوگيري و ايستاييمقررات الزم جهت   تأمين 6

    برق نيروي انتقال خطوط مجاور داربست نصبمربوطه در  مقررات رعايت 7
 

 نردبان (27

 توضیحات خیر بلی عنوان 

     گاه تکيه و نردبانپايه  تثبيت و جلوگيري ايمن از لغزش 1

    نردبان ازاستفاده  هنگاماز حمل بار  كارگران منع 2

3 
 مي قرار استفاده مورد آن به رسيدن براي كه كفي ازبيشتر  متر يک حداقلبودن نردبان  بلندتر

 گيرد
   

    ثابت هاي ردبانمتر در ن 9هر  در پاگرد يک حداقلتعبيه  

    مطمئن ضامن يا قيد به طرفه دو نردبانامين ت 
 

 موقت های پله راه (28

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    طبقات به دسترسي برايموقت  پله راه يک نصب حداقل 1

2 
 دو بين سطح اختالف و سانتيمتر 22 ارتفاع، سانتيمتر 25 عرض متر، يک حداقل طول تامين

  متر 4 حداكثر پاگرد
   

    برابر( 5/2حداقل  بارگزاري ايمني) موقت پله راه اجزاي كافي مقاومت و تامين استحکام 3
 

 های شیبدار و معابر راه (29

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    معابر  و دار شيب هاي راه تامين استحکام 1

    جهت افراد صاف و شيبدار معابر براي سانتيمتر 63 حداقل رعايت عرض 2

    نقليه وسايل معابر و دار شيب هاي راه برايسانتيمتر  353حداقل  رعايت عرض 3

    با جداره پايدار گودبرداري در دار شيب راهجهت  سانتيمتر 433 حداقل رعايت عرض 4



 تخریب (11

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    رسمي مرجع از الزم اخذ مجوز 1

    و نگهداري انشعابات محدود قطع، 2

    تخريب مورد بناي مجاور عمومي معابر و روها پياده محافظت 3

    ح و انجام تدابير الزمذيصال شخص توسط همجوار هاي سازه پايداري در بنا تخريب بررسي اثرات 4

    سرپوشيده راهروهاي ساير اجزاي و سقف موقت، هاي پله بست، تامين مقاومت چوب 5

    عمومي فضاهاي و معابر ديگر و رو پياده در تخريب ضايعات و مصالح انباشتن مجوز 6

7 
شامل بکارگيري افراد با تجربه، تخريب از باال به  1رعايت اقدامات اصولي در تخريب مطابق فصل 

  پايين، تامين مهار و شمع بندي الزم و ...
   

 

 خاکی عملیات (12

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    ذيصالح شخص توسط مجاور ابنيه پايداري و خاک نسج نظر از زمين استحکام بررسي 1

2 
 مرجع از گودبرداري برنامه همچنين و گود هاي جداره پايدارسازي گودبرداري، نقشه اخذ تاييد

 ساختمان رسمي
   

3 
 تلفن، و برق كابل، قنوات فاضالب، كانالشامل  زيرزميني تأسيسات موقعيت بررسيو  شناسايي

 گاز و آب كشي لوله
   

4 
 آتش مانند عمومي خدمات ايستگاه مجاورت درو  گودبرداري محل در ذيربط به مسئولين اطالع

 و ... نشاني
   

    سانتيمتر 123 از بيش عمق با هاي گودبرداري درالزم  حفاظتي انجام اقدامات 5

6 
عالئم هشدار دهنده در  نصب به همراه گود لبه از سانتيمتر 153 حداقلدر فاصله  نصب حصار

 عمومي فضاهاي و معابر مجاور
   

    متر به تنهايي 1جلوگيري از فعاليت كارگر در گودهاي بيش از  7

    متر در معابر و رمپ ها ويژه وسايل نقليه در گودبرداري 4رعايت عرض حداقل  1

9 
 وسايل و ماشين آالت استقرارجهت توسط شخص ذيصالح( )تعيين شده  مناسب رعايت فاصله

  گود لبه از گودبرداري از حاصل خاكهايانباشتن  و مکانيکي
   

 

 فاضالب و آب مجاری و ها چاه حفاری (11

 توضیحات خیر بلی عنوان 

    فاضالب و آب مجاري و ها چاه حفاري عمليات كافي در تامين تهويه 1

2 
 كار و سر فاضالب و آب مجاري و چاه حفاري كه در براي افرادي فردي وسايل حفاظت استفاده از

 ، از جمله حمايل بند كامل، طناب نجات و ...دارند
   

    فاضالب و آب مجاري و ها چاه حفاظتي مخصوص حفاري مقررات رعايت 3
 

 فوالدی های سازه اجرای (11
 توضیحات خیر بلی عنوان 

    ذيصالح اشخاص توسط فلزي اسکلت نصب و ساخت 1

    اقدامات الزم جهت ممانعت از ورود افراد متفرقه به محدوده نصب اسکلت 2

    سازه فلزي اعضاي نصب و نمودن برپا عمليات در فردي حفاظت استفاده از وسايل 3

    تريلر از آالت آهن در تخليه جرثقيل و باالبر وسايل از استفاده 4

5 
 از سازه فلزي اعضاي برپايي و نصب جوشکاري موقع يا ها مهره و پيچ از اجراي حداقل نيمي

  آنها كردن رها و ها نگهدارنده كردن خرپاها، قبل از جدا و تيرها ستونها، قبيل
   

    ديگر سازه روي بر فلزي سازه عضو هر نصب از جوشکاري قبل يا و مهره و پيچ %133اجراي  6

    شده نصب ستونهاي سقوط از جلوگيري براي ستونها، نصب موقع پايدار جانبي اجراي مهارهاي 7

    روشنايي بودن ناكافي يا و جوي نامساعد شرايط در فلزي اسکلت روي كار ادامه جلوگيري از 1



 

 بتنی های سازه اجرای (14
 توضیحات خیر بلی عنوان 

    ذيصالح اشخاص توسط بتن ريختن و ساختن آرماتوربندي، بندي، قالب قبيل زا سازه اجراي 1

    دارند اشتغال بتن حمل و ساختن امر در كه براي كارگراني فردي حفاظت وسايل استفاده از 2

    ذيصالح شخص توسط ها قالب اجزاي تامين استحکام الزم در كليه 3

    قالب برداشتن از قبلكافي آن  استحکام وبتن  رفتنگ اطمينان از 4

5 
 بعد بالفاصله چوبي هاي قالب اجزاي ساير و تخته ها در موجود هاي فروكوبيدن ميخكشيدن يا 

 قالب بازشدن از
   

 


