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 مرکز فروش:
، دانشگاه ساختمان ایرانیان یابانخنرسیده به  شهداي ژاندارمري خیابانفخررازي،  خیابانانقالب،   یاباننوآور: تهرانـ  خ

 6، طبقه دوم، واحد 58پالك 
 66484191-92تلفن: 

www.noavarpub.com  
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بـراي ناشـر محفـوظ و     1348سـال   بکتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفـان و مصـنفان مصـو    کلیه حقوق چاپ و نشر این

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب(از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی،       منحصراً متعلق به نشر نوآور می

وي دي، فیلم فایل صوتی یا تصـویري    ، ديبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی دي اسکن، عکس

 گیرنـد.  ت پیگرد قانونی قرار میـو غیره) بـدون اجـازه کتبی از نشـر نوآور ممنـوع بـوده و شرعـاً حـرام اسـت و متخلفین تح
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 فهرست مطالب

 

 کالم اول

 مقدمه

 

 / تعاریف و مفاهیم بخش اول

 سکیر یابیارز
 یمنیا

 يگذار برچسب
 مواد یمنیا برگ اطالعات

 )يا بهداشت کار(بهداشت حرفه
 یشغل يماریب ایاز کار  یناش يماریب

 یحفاظت يپاخورها
 حادثه

 از کار یحادثه ناش

 موقت یحصار حفاظت
 حفاظت

 خطر
 داربست

 باالبر يموتور لیها و وسا دستگاه
 بداریراه ش

 موقت دهیراهرو سرپوش
 سکیر

 )يسازنده(مجر

 سازه موقت

 یسرپوش حفاظت
 صالحیشخص ذ

 یخاک اتیعمل
 یساختمان اتیعمل

 کار در شب

 یکارگاه ساختمان
 گذرگاه

 گودبرداري
 محل کار

 ستیز طیمح
 سکیر تیریمد

 صالحیمرجع ذ
 ساختمان یمرجع رسم

 نردبان
 یدسترس لیوسا

 يحفاظت فرد زاتیو تجه لیوسا

 

 و حفاظت کار یمنیا يها یدانستن/  بخش دوم

 اقدامات قبل از اجرا: قسمت اول
 خاص و اقدامات قبل از اجرا يجوزهام

 ستیز طی، بهداشت کار و حفاظت محیمنیا تیمسئول
 یمنیا: قسمت دوم

 یعابران و مجاوران کارگاه ساختمان یمنیا
 از سقوط افراد يریجلوگ
 یو برق گرفتگ یسوختگ ق،یاز حر يریجلوگ

 قابل اشتعال عاتیما
 کننده موقت گرم لیوسا

 و آسفالت ریپخت ق
 بخار يها گید

 با گاز و برق يو جوشکار يبرشکار
 گاز تحت فشار يلندرهایاز س يمراقبت و نگهدار

 برق يرویخطوط انتقال ن
 قیاطفاء حر زاتیوسائل و تجه

و  یالت بهداشـت یست، تسـه یط زیبهداشت کار، مح: قسمت سوم

 یرفاه
 یدنیآب آشام

 یبهداشت يها سیسرو
 لباس(رختکن) ضیتعو يها محل

 قامت و استراحت کارگرانمحل ا ،يغذا خور
 یینور و روشنا

 هیتهو
 هیاول يها کمک

 يزات حفاظت فردیل و تجهیوسا: قسمت چهارم
 يحفاظت فرد زاتیو تجه لیوسا

 یمنیکاله ا

 بند کامل بدن و طناب مهار لیحما
 و سپر محافظ صورت یمنیا نکیع

 یحفاظت یماسک تنفس
 یمنیا نیکفش و پوت

 یکیچکمه الست میچکمه و ن
 یکش حفاظتدست

 لباس کار
 یحفاظت یگوش

 نجات قهیجل
 یگتر حفاظت

 یحفاظت يها ل و سازهیوسا: قسمت پنجم

 موقت یجان پناه و نرده حفاظت
 یحفاظت يپاخورها

 موقت دهیراهرو سرپوش
 باز يپوشش موقت فضاها

 سقف موقت
 یمنیا يتورها
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 موقت یحصار حفاظت
 ینساختما آالت نیو ماش زاتیل، تجهیوسا: قسمت ششم

 باالبر يموتور لیها و وسا دستگاه
 مصالح  ییجا و جابه ينقل و انتقال، خاکبردار يموتور لیوسا

 یل دسترسیوسا: قسمت هفتم
 داربست
 نردبان

 راه پله موقت
 و گذرگاه بداریراه ش

 بیتخر اتیعمل: قسمت هشتم
 کف و سقف بیتخر

 وارهاید بیتخر
 یبتن يها سازه بیتخر

 هاي فوالدي تخریب سازه
 مشابه يها و سازه یبلند صنعت يها دودکش بیتخر

 عاتیمصالح و ضا
 یخاک اتیعمل: قسمت نهم

 ها) ساختمان یکن یو پ نیرزمی(حفر طبقات زيگودبردار

 آب و فاضالب يها و مجار چاه يحفار
 و نصب اسکلت ساختمان ییات ساخت، برپایعمل: قسمت دهم

 و نصب اسکلت ساختمان ییساخت، برپا اتیعمل
 يفوالد يها سازه يرااج

 یبتن يها سازه ياجرا

 ر مقررات مربوطیسا: ازدهمیقسمت 
 کنتورها

 یقطعات مصالح ساختمان
 موقت يها استفاده يبرا یکش میس

 یساخته بتن شینصب قطعات پ
 بدار و شکنندهیش يها ها، سقف بام ساختمان يکار بر رو

 و قابل اشتعال ییایمیو پوشش سطوح با مواد ش ینقاش
 و انبار کردن مصالح ییجا ل و نقل، جابهحم

و حفاظـت   یمنیا یکارگاه يها ستیل چک / بخش سوم

 کار

 ست اقدامات قبل از اجرایل چک: قسمت اول
 یمنیا يها ستیل چک: قسمت دوم

ـ     يهـا  ستیل چک: قسمت سوم سـت و  یط زیبهداشـت کـار، مح

 یو رفاه یالت بهداشتیتسه
 يات حفاظت فردزیل و تجهیوسا ستیل چک: قسمت چهارم

 یحفاظت يها ل و سازهیوسا ستیل چک: قسمت پنجم
ـ ل، تجهیوسـا  سـت یل چـک : قسمت ششـم  ـ  زاتی  آالت نیو ماش

 یساختمان

 یل دسترسیوسا ستیل چک: قسمت هفتم
 بیتخر اتیعمل ستیل چک: قسمت هشتم

 یخاک اتیعمل ستیل چک: قسمت نهم
و نصـب اسـکلت    ییات ساخت، برپایعمل ستیل چک: قسمت دهم

 ساختمان
 ر مقررات مربوطیسا ستیل چک: ازدهمیقسمت 
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 یعمران يها در کارگاه یمنیت ایریمد: قسمت اول

 یعمران يها اقدامات الزم قبل از شروع کار در کارگاه
 يحفار یبازرس

 يگودبردار يها لبه
 ا مدفونی ینیرزمیالت زیتسه

 برق يها کابل
 داربست
 نردبان

 مسطح يها سقف
 تخریب

 محبوس يفضاها
 محبوس يفضاها يو نجات برا یمنیزات ایتجه

 هاي باالبر(تاورکرین) برج
 تأمین روشنایی

 حفاظت سر
 حفاظت پا

 تعداد کارکنان بخش ایمنی
 یعمران يها در کارگاه یمنیدستورالعمل ا: قسمت دوم

 ف کارفرمایوظا

 مانکاریف پیوظا
 یمنیا

 بهداشت
 ستیط زیمح

 ف ناظریوظا
ـ   یمنیدستورالعمل ا: قسمت سوم  يهـا  ط پـروژه یو بهداشـت مح

 یعمران
 يط کاریو بهداشت مح یمنیت ایمسئول

 ف و تعهداتیوظا

 یمنیا يبرنامه کار
 مانکاران جزء و نحوه ارتباط با آنهایپ

 يبازنگر يندهایفرا
 یعمران آالت نیکار با ماش یمنیا نامه نییآ: قسمت چهارم

 يبر اساس نوع کاربر یعمران تآال نیماش

 یمقررات عموم
 یمقررات اختصاص

 یساختمان يها يگودبردار ییدستورالعمل اجرا: قسمت پنجم
 اتیکل -فصل اول

 يها اندرکار پروژه اشخاص دست يها تیف و مسئولیوظا -فصل دوم
 یساختمان يگودبردار

 یها و مدارك فن ها، گزارش فرم -فصل سوم
 مقرراتضوابط و  -فصل چهارم
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 کالم اول

ــاي راز  ــد دانــــ ــام خداونــــ ــه نــــ  بــــ

 
 

 نیــــاز کــــه باشــــد ز تحقیــــق او بــــی

 

 کوشـش اسـت   بشر روز و شـب سـخت در  

 
 

 بـــه دنبـــال تحقیـــق و آمــــوزش اســـت

 

 پیام فیدیک

انـد. آب پـاکیزه و    مند هسـتیم، داشـته   بیشترین سهم را در دستیابی به کیفیت زیست کنونی، که از آن بهره مهندسان

هاي مقاوم در برابر  ها، مدیریت مواد زائد، ساختمان الم، سیستم ترابري کارآمد، مهار شدن مخاطرات سیل و طغیانس

هاي تولید و توزیع نیروي برق و نظایر آنها، همه دستاوردهاي مهندسانند، اما اغلب در گمنامی واقعی به  طرح ،زلزله

ایم که به ازاي ایـن   ایم و یا غفلت کرده ین باره مقصریم، زیرا نخواستهدر ا - و تنها ما -اند. ما مهندسان انجام رسیده

 جبران کرد؟ فضائل، کسب اعتبار کنیم، این کوتاهی را چگونه باید

باید وظیفه خود را به خوبی انجام بدهیم و آن را با هیجان به دنیا بازگو کنیم. بگذار مردم، دنیاي بدون  ؛گام نخست

هاي بلند، فاقد آب پاکیزه و نیروي برق،  ها، ساختمان دنیایی بدون پل،   را مجسم کنند» یتاین عنصر خالق«مهندسی 

گیرند. در آن موقع ما باید با  ارتباطات و ترابري سریع، بدینسان کارهاي سترگ ما در چشم اندازي شایسته قرار می

کنند، به  روپا و آمریکاي التین عمل میبه اسم خود، همان طور که برخی از همکاران در ا» مهندس«افزودن پیشوند 

 ».کنیم به حرَف خود مباهات می«وضوح نشان دهیم که 

ما باید خواستار آن باشیم که خدمات ما بر مبناي عملکرد، ارج نهاده شوند و مثل یک کاال مورد خرید و  ؛گام دوم

مانند پزشـکی همسـنگ نباشـد، بهتـرین     هاي علمی، ه فروش قرار نگیرند. اگر قدر و منزلت حرفه ما با سایر حرفه

 نخواهند کرد. مغزهاي تعلیم یافته مهندسی را مشاور انتخاب

ها براي رویارویی با دنیاي قرن بیست و یکم را به  از سایه گمنامی به درآییم و سرکردگی چالش بگذار ؛تأمین آینده

دانه منابع موجود باشیم. بگذار از حرف زدن بـا  عهده گیریم. ما باید بانگ توانمند دفاع از امر حفظ و کاربرد خردمن

توانند پندار ما را تقویت کنند، ارتباط برقرار کنیم. صداي ما شنیده نخواهد شد  خودمان درگذریم و با کسانی که می

 مگر اینکه پا از میان جمعیت تماشاگر بیرون نهیم و به روي صحنه بیاییم.

 .اریکی به در آيحرفه ناپیدا، قدمی به پیش بگذار و از ت

 رئیس فیدیک -لوئیز -د -ویلیام 

 شادروان استاد دکتر مهدي قالیبافیان -برگردان به فارسی 

 

 ارسال نمایید. Info@noavarpub.comهاي خود را به ایمیل نشر نوآور  نظرات و دیدگاه لطفاً



 7/  یعمران يها در کارگاه یمنیا :بخش چهارم 

 

 

 

 

 مقدمه

 

هاي عمرانی و ساختمانی است  ها از جمله فعالیت ر از اصول پذیرفته شده در تمام پروژهایمنی و حفاظت کا

یابـد. در همـین    مـی  تجلی» اول ایمنی بعد کار«هاي ساختمانی این مهم با عبارت  چنانچه در اغلب کارگاه

، بـا ارج  هاي ایمنـی  لیست راستا و بر حسب نیاز جامه عظیم صنعت ساخت و ساز کشور به استفاده از چک

هاي انجام شده در این خصوص، براي اولین بار و بر اسـاس ویـرایش و چـاپ سـال      نهادن به تمام فعالیت

 ، »ایمنـی و حفاظـت کـار در حـین اجـرا     «مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنـوان   1392

 »یمنی و حفاظت کارلیست نظارت بر ا چک « هاي نظارت و کنترل ایمنی و حفاظت کار در کتاب کاربرگ

است که رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات ایمنی و حفاظتی ارجـح بـر    بر این مبنا تهیه و تدوین گردیده

است که همه آنها واجد شرایط گزینـه   هاي این کتاب چنان تنظیم شده کنترل آنها است. لذا سؤاالت کاربرگ

باشد عالوه بر تذکر الزم، بایـد  » خیر«ها  باشند در غیر این صورت، یعنی اگر جواب هر یک از گزینه »بلی«

 گزارش آن نیز به مرجع رسمی و مقامات مسئول ارائه گردد.

کار، که تقریباً تمام مسـائل ایمنـی و حفاظـت کـار از جملـه       حفاظت و ایمنی بر نظارت لیست  کتاب چک

 بخش زیر است: 4شود داراي  ملی ساختمان ایران را شامل می موارد مرتبط با مقررات

 

  مفاهیم و تعاریف -اول بخش

  کار حفاظت و ایمنی هاي دانستنی -دوم بخش

 کار حفاظت و ایمنی کارگاهی هاي لیست چک -سوم بخش

  عمرانی هاي کارگاه در ایمنی -چهارم بخش
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 بخش اول

 مفاهیم و تعاریف
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  و مفاهیم ریفتعا

 

 ارزیابی ریسک

 احتمالی حوادث از ناشی بالقوه پیامدهاي بررسی و خطرات، کیفی و کمی اندازه تعیین براي منطقی روش ریسک؛ ارزیابی

 مشخص موجود کنترلی هاي روش کارآمدي میزان طریق این از حقیقت در. است محیط و تجهیزات مواد، افراد، روي بر

 ریزي برنامه و کنترلی هاي سیستم بهسازي خطرات، ریسک کاهش زمینه در گیري تصمیم براي شیارز با هاي داده و شده

 .شود می فراهم آنها به واکنش براي

 ایمنی

 ایمنی عبارت است از:

 با عملیات ساختمانی ارتبـاط دارنـد.   یساختمان مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادي که به نحوي در کارگاه -الف

ن و محفوظ بودن کلیه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی(تا شعاع مؤثر) کارگاه ساختمانی، عبور و مـرور، فعالیـت   مصو -ب

 کنند. یا زندگی می

 حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تأسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه ساختمانی.   -ج

 گذاري برچسب

 .گویند گذاري برچسب را شیمیایی ترکیب یا و ماده یک ذاريگ نشانه شناسایی و بررسی،

 برگ اطالعات ایمنی مواد

 شیمیایی  ترکیب یا و ماده یک بهداشتی و ایمنی اطالعات خصوص در مطالب مجموعه یا و برگه؛ مواد ایمنی اطالعات برگ

 ترکیب یا و ماده نام شامل اطالعات این .باشد می اضطراري و عادي موارد در استفاده قابل و کاربردي مختلف اجزاي شامل

 سوزي، آتش نشت، شرایط در مقابله نحوه اشتعال، درجه استفاده، نحوه کاربردها، شمیایی، و فیزیکی خصوصیات شیمیایی،

 و اضطراري شرایط در پاسخ و مقابله در ارزش با اطالعات هرگونه اصوالً و انفجار قابلیت انسان، براي بهداشتی مخاطرات

 .است کاربردي و خالصه صورت به مربوط بهداشتی و ایمنی اصول عایتر

 اي) (بهداشت حرفهبهداشت کار

 سـالمتی  سطح ارتقاي و کار از ناشی هاي بیماري از گیري پیش و فن و علم از است عبارت ؛)اي حرفه بهداشت(کار بهداشت

 .کار محل  آور زیان عوامل کنترل طریق از شاغل افراد

 از کار یا بیماري شغلی بیماري ناشی

 شـده،  تشدید یا آمده وجود به کارگر براي کار محل در اشتغال اثر در که است بیماري شغلی؛ بیماري یا کار از ناشی بیماري
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 .باشد می موجود کار محل در آور زیان عامل عنوان به و کار محل در آن با مرتبط و اصلی عامل و

 حفاظتیپاخورهاي 

که باید در طرف باز سکوهاي کار و سایر مـوارد جهـت    میلیمتر 150به ارتفاع  حفاظی است قرنیز مانند؛ یحفاظت پاخورهاي

جلوگیري از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها باید از چوب مناسب بـه ضـخامت حـداقل    

 ز و برنده باشد.هاي آن نباید تی باشد. در صورت استفاده از ورق فلزي لبه میلیمتر 25

 پیمانکار

اجراي قسمتی از عملیات ساختمانی را بر طبق به عنوان پیمانکار جزء یا فرعی شخصی است حقیقی یا حقوقی که  ؛پیمانکار

 شود. دار می عهده با سازندهقرارداد کتبی 

 حادثه

 و یا صدمه جانی شود. اي اتفاق افتد و باعث خسارت مالی رخدادي غیرعمد است که به طور غیر منتظره ؛حادثه

 حادثه ناشی از کار

اتفاق افتـد.   ساختمانی رخدادي است که در حیـن انجـام وظیفـه و به سبب آن براي شاغلین در کارگـاه ؛حادثه ناشی از کار

 گردد. دیده نیز رخ دهد، حادثه ناشی از کار محسوب می رسانی به افراد حادثه همچنین حوادثی که هنگام کمک

 ظتی موقتحصار حفا

اي است موقتی که براي جلوگیري از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل محـدوده کارگـاه    سازهموقت؛  حفاظتی حصار

 گردد. ساختمانی ساخته و بر پا می

 حفاظت

و تجهیـزات   حفاظت؛ عبارت است از اقدامات و عملیاتی که به منظور نگهداري و مراقبت از افراد اشیاء، اموال، ابنیه، وسایل

 شود. کار برده می  در مقابل خطرات ناشی از اجراي عملیات ساختمانی به

 خطر

 از و بناهـا  تجهیزات، وسایل، به خسارت افراد، به صدمه و آسیب رساندن پتانسیل داراي که شود می اطالق شرایطی به خطر؛

 .دباش شده تعیین قبل از عمل یک اجراي در کارایی کاهش یا مواد بردن بین

 فرما خویش

کارگیري کارگران دیگـر و بـر طبـق قـرارداد      هکه در کارگاه ساختمانی بدون ب  است یذیصالححقیقی شخصی  ؛فرما خویش

فرمـا در کارگـاه    گیـرد. خـویش   ی از عملیات ساختمانی را بر عهده میهای یا قسمت قسمتکتبی پیمانکاري، مسئولیت انجام 

 شود. وب میمحس یا فرعی ساختمانی پیمانکار جزء

 داربست

هـا کـه در هنگـام اجـراي      گـاه  اي است موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزاي نگهدارنده، اتصاالت و تکیـه  سازه ؛داربست

 گیرد. مورد استفاده قرار مییا مصالح در ارتفاع  عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداري کارگران
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 باالبر ها و وسایل موتوري دستگاه

 و ثابـت  جرثقیـل  قبیـل  از عبارتند از کلیه وسایل و تجهیزات ثابـت و متحـرك موتـوري    ؛ها و وسایل موتوري باالبر دستگاه

جـایی و نصب قطعات و مصـالح، وسایل  هکه براي باال بردن، پایین آوردن، جاب موقت حمل بار و نفر آسانسورهاي متحرك،

 .گیرند استفاده قرار میمورد  و افراد و تجهیزات ساختـمانی

 راه شیبدار

درصد) بوده  20درجه(شیب  5/11در کارگاه ساختــمانی راهی است که زاویـه آن با سطح افق حداکثر  ؛راه شیبدار

 گیرد. و براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می

 راهرو سرپوشیده موقت

روهـا یـا سـایر معـابر عمـومی بـراي        اي است حفاظتی که به صورت موقت در پیاده سازهموقت؛  سرپوشیده راهرو

 شود. جلوگیري از خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل و تجهیزات ساختمانی ایجاد می

 ریسک

 .گوینـد  می ریسک را نآ از حاصل پیامدهاي در آور زیان عوامل با مواجهه یا رویداد یک وقوع احتمال حاصلضرب

 .معین خطر یک از صدمه و آسیب آمدن به وجود احتمال از است عبارت ریسک دیگر، بیان به

 )مجري(سازنده

و  راهشخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجراي ساختمان داراي پروانه اشـتغال بـه کـار از وزارت     )؛مجريسازنده(

نماید، اجـراي عملیـات سـاختمانی را بـر اسـاس       کار منعقـد می که با صـاحب قراردادهاي همسانعقد شهرسازي است و با 

سـاختمان نماینـده فنـی    سـازنده  مدارك منضـم بـه قـرارداد برعهـده دارد.      سایرو  ، مقررات ملی ساختمانهاي مصوب نقشه

کنتـرل سـاختمان    رت ونظا کار در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي کلیه مراحل اجراي کار به ناظر و دیگر مراجع صاحب

 باشد. می

 سازه موقت

اي است که براي تجهیز کارگاه و در جهت اجراي عملیـات اصـلی و حفـاظتی بـه صـورت موقـت اجـرا         سازه ؛سازه موقت

 هاي مربوط داراي پایداري و استحکام الزم در مقابل بارهاي وارده باشد. نامه این سازه باید طبق آیین شود. می

 سرپوش حفاظتی

در دیواره اطراف سـاختمان در حـال    ءکه براي جلوگیري از آسیب ناشی از اثر سقوط اشیا ،پوششی استحفاظتی؛  شسرپو

شود. سرپوش حفاظتی باید چنان طراحی و ساخته شود که در مقابل نیروهاي وارده مقـاوم بـوده و در اثـر     احداث نصب می

 زات و مستحدثاتی که در زیر آن قرار دارند نگردد.ریزش مصالح یا ابزار بر روي آن خطري متوجه افراد، تجهی

 شخص ذیصالح

 راهدر رشـته مربـوط از وزارت    یا تجربی شخصی است که داراي پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی ؛شخص ذیصالح

 تعـاون،  وزارتیا پروانه مهارت فنـی از  یا داراي صالحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست، و شهرسازي

 آالت ساختمانی از راهنمایی و رانندگی باشد. اجتماعی در رشته مربوط و یا گواهی ویژه تردد و کار با ماشین رفاهکار و 
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 کار صاحب

عملیــات   اجـراي شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی بـوده و   ؛صاحب کار

واگـذار   سازندهرا بر طبـق قرارداد کتبی به  ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست مربوط به آنایمنیساختمانی و مسئولیت 

دار  کار داراي پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا باشد و خود رأساً عملیات اجرایی را عهـده  نماید. در صورتی که صاحب می

 شود. نیز محسوب می سازندهشود، 

 عملیات خاکی

هـا، حفـر    ملیات خاکی عبارت است از: خاکبرداري، خاکریزي، تسطیح زمـین، گـودبرداري، پـی کنـی سـاختمان     منظور از ع

 و مجاري آب و فاضالب با وسایل دستی یا مکانیکی. ها ، چاهها کانال ها، شمع شیارها،

 عملیات ساختمانی

 سـازي، احـداث   اظت گودبرداري و پـی گودبرداري، حف خاکبرداري، خاکریزي، تخریب، عبارت است از ؛عملیات ساختمانی

سـاخته در محـل    و سـاخت قطعـات پـیش    سازي محوطه، نماسازي، توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، بناهاي موقت و دائم

 ها و مجاري آب و فاضالب و سایر تأسیسات زیربنایی. کارگاه ساختمانی، حفر چاه

 کار در ساعت غیر عادي

و یا از پیش تعیین شده انجام شود. کار نگهبانـان   ز کاري است که در خارج از وقت عاديعبارت ا ؛کار در ساعت غیر عادي

 شود. و کارگران حفاظت و ایمنی، کار در ساعت غیر عادي تلقی نمی

 کار در شب

 بامداد روز بعد انجام گیرد. 6لغایت  22عبارت از کاري است که بین ساعت  ؛کار در شب

 کارفرما

خود و با پرداخـت مـزد    هزینهقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به شخصی است ح ؛کارفرما

 کار باشد. یا صاحب سازنده، جزء گمارد، اعم از اینکه پیمانکار به کار می

 کارگاه ساختمانی

آن انجـام شـود. در صـورت    در  2محلی است که یک یا تعدادي از عملیــات ساختــمانی مندرج در بند  ؛کارگاه ساختمانی

ها نیـز   آالت، این محل استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح؛ یا استقرار تجهیزات و ماشیناخذ مجوز براي 

 شود. جزء کارگاه ساختمانی محسوب می

 کارگر

 کارفرما کار کند. هزینهبا که در کارگاه ساختمانی در مقابل دریافت مزد به درخواست و  حقیقی شخصی است ؛کارگر

 گذرگاه

 نظایر آن ها و گذرگاه افقی که بر روي زمین یا کف طبقات یا داربست ،از است معابر در کارگاه ساختمانی عبارتگذرگاه یا 

 گیرد. براي عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می


