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 فهرست مطالب

 

 و حفاظت یمنیاـ  بخش اول

 از سقوط افراد يریجلوگ

 قابل اشتعال عاتیما

 کننده موقت گرم لیوسا

 و آسفالت ریق

 يو جوشکار يبرشکار

 برق يرویخطوط انتقال ن

 قیاطفاء حر زاتیتجه

 یبهداشت التیتسه

 یینور و روشنا

 کار يها محل هیتهو

 هیولا يها کمک

 يحفاظت فرد زاتیتجه

 یمنیکاله ا

 بند لیحما

 یمنیا نکیع

 یماسک تنفس

 یمنیا نیکفش و پوت

 یکیچکمه الست

 یدستکش حفاظت

 لباس کار

 یحفاظت یگوش

 نجات قهیجل

 یگتر حفاظت

 یجان پناه و نرده حفاظت

 یحفاظت يپاخورها

 موقت دهیراهرو سرپوش

 باز يپوشش موقت فضاها

 موقت يها سقف

 یمنیا يتورها

 یحصار حفاظت

 یآالت ساختمان نیماش

 باالبرها

 يموتور لیوسا

 ها داربست یمنیا

 ها نردبان یمنیا

 راه پله موقت

 و گذرگاه بداریش يها راه

 بیتخر اتیعمل

 کف و سقف بیتخر

 وارهاید بیتخر

 یبتن يها سازه بیتخر

 هاي فوالدي تخریب سازه

 یبلند صنعت يها دودکش بیتخر

 بیحاصل از تخر عاتیضا

 یخاک اتیعمل

 يگودبردار اتیعمل

 يها و مجار چاه يحفار

 و نصب اسکلت ییبرپا اتیعمل

 يفوالد يها سازه ياجرا

 یبتن يها سازه ياجرا

 کنتورها يجا جابه

 موقت یکش میس

 نصب قطعات

 بداریش يها ها و سقف بام يکار بر رو

 و پوشش سطوح ینقاش

 انبار کردن مصالح

 
 یساختمان يها همصالح و فرآوردـ  بخش دوم

 یمصالح ساختمان يبند دسته

 ها و مشخصات مصالح یژگیو

 مطابقت مصالح با استاندارد

 انبار کردن مصالح

 آجر

 آجر يها یژگیو

 هاي سفالی بلوك

 کاشی سرامیک

 سنگ ساختمانی

 ها سنگدانه

 سیمان

 هاي سیمانی فرآورده

 هاي خود متراکم بتن

 هاي سیمانی بلوك

 موزاییک

 مانیي سحمل و نگهدار

 بتن ییایمیمواد افزودنی ش

 هاي آن آهک و فرآورده

 هاي آن گچ و فرآورده



مو /  ۴ سمي نامه  شناسي   ها كا

 هاي ساختمانی مالت

 يفلزها و مصالح جوشکار

 هاي آن چوب و فرآورده

 قیر و قطران

 شیشه

 یساختمان يها رنگ و پوشش

 هاي رطوبتی عایق

 هاي حرارتی عایق

 پلیمرهاي ساختمانی

 نانو مواد

 
 و انبار کردن مصالح حمل و نقلـ  بخش سوم

 بتن آماده

 ختهیپرتلند و آم مانیس

 دهیگرم نورد رآهنیت

 دهیگرم نورد يلگردهایم

 دار الکترود پوشش

 و مهره چیپ

 رچهیت

 آوري بتن در فصل تابستان عمل

 آوري بتن در فصل زمستان عمل

 ها انبار کردن تیرچه

 یمانیس يها بلوك

 ها یانواع کاش

 یکییموزا يها یکاش

 یکیسرام ياه یکاش

 یگچ ساختمان

 نگهداري گچ پاکتی در فضاي روباز

 هاي گچی بلوك

 یگچ يها پوش سقف

 یدار گچ صفحات روکش

 یآجر رس

 یسفال  بلوك

 آجرها يگذار نام

 رنیاستا یپل یسقف يها بلوك

 انبار مواد خام قابل انبساط

 رطوبتی يها عایق

 حرارتی يها عایق

 
 ساختمان یمقررات ملـ  بخش چهارم

 ساختمان یمقررات مل فیعارت

 ساختمان یمقررات مل ينظامات ادار

 قیها در مقابل حر حفاظت ساختمان

 ساختمان یالزامات عموم

  يساز  یو پ یپ  

 ییبا مصالح بنا يها ساختمان يطرح و اجرا

 هاي بتن آرمه طرح و اجراي ساختمان

 هاي فوالدي طرح و اجراي ساختمان

 ها ساختمان یصنعت يطرح و اجرا

 ها طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان  

 یکیمکان ساتیتأس

 یبرق يها آسانسورها و پله

 تأسیسات بهداشتی

 ها کشی گاز طبیعی ساختمان لوله

  صدا میو تنظ يبند قیعا

 يدر مصرف انرژ ییجو صرفه

 عالئم و تابلوها

 
 يساز یو پ يگودبردارـ  بخش پنجم

 یاختمانس يها يگودبردار ییدستورالعمل اجرا

 یساختمان يکار در گودبردار صاحب يها تیف و مسئولیوظا

 یساختمان يطراح در گودبردار يها تیف و مسئولیوظا

 یساختمان يسازنده در گودبردار يها تیف و مسئولیوظا

 یساختمان يناظر در گودبردار يها تیف و مسئولیوظا

ــا تیف و مســئولیوظــا ــ يه  یشــگاهیآزما یشــرکت خــدمات فن

 یساختمان يدر گودبردار کیژئوتکن

هـا در   یمرجـع کنتـرل مضـاعف طراحـ     يهـا  تیف و مسـئول یوظا

 یساختمان يگودبردار

 یساختمان يدر گودبردار يشهردار يها تیف و مسئولیوظا

 يکارگاه گودبردار یمنیمسئول ا

 يگودبردار یها و مدارك فن گزارش

 يساز یپ

 انواع زمین

 از نظر تراکم ها نیانواع زم

 یکن یو پ يگودبردار

 
 يبند قالبـ  بخش ششم

 یمصالح چوب

 ينگهدار و نقل و حمل

 ها کیپالست

 يو گودبردار یکن یپ

 بتن و بتن آرمه

 بتن ساختن متراکم و يزیر بتن

 یخاک بستر نمودن آماده

 کنترل قالب

 بداریدر سطوح ش يزیر بتن



 ۵فهرست مطالب /  

 آوردن عمل

 مدت مراقبت

 ساخته شیبتن پ

 ونمدف يها و مجار لوله يبند قالب

 يبند نقشه قالب

 يبند مصالح قالب

 قالب ییمشخصات اجرا

 نانیاطم يها هیپا

 يبند قالب میتنظ

 يبردار قالب

 نانیاطم يها هیبرداشتن پا

 یبتن يها سازه  يروادار

 يبردار زمان قالب

 مدفون در بتن يها و مجار لوله

 ییاجرا يدرزها

 در جا یبتن يها سقف

 یقالب چوب ریتعم

 يندب در قالب یمنیا

 
 ها در برابر زلزله ساختمان یطراحـ  بخش هفتم

 ها در برابر زلزله ساختمان یطراح

 منظم بودن ساختمان در پالن

 منظم بودن ساختمان در ارتفاع

 هاي منظم محاسبۀ ساختمان

 مسلح ریغ ییبا مصالح بنا يها ضوابط ساختمان

 انسجام سقف

 سقف کاذب

 زلزلهها در برابر  از طراحی ساختمان يموارد

 هاي با مصالح بنایی ساختمان

 يفوالد يها سازهـ  بخش هشتم

 يفوالد يها انواع سازه

 يفوالد يها محاسن سازه

 يفوالد يها معایب سازه

 يفوالد يها ه سازهنام نییآ

 يي فوالدها مرخین

 ها ستون

 تیرها

 خرپاها

 ها قاب

 بادبندها

 درزها

 سوله

 ياتصاالت فوالد

 
 یبتن يها سازهـ  بخش نهم

 یبتن يها محاسن سازه

 یبتن يها معایب سازه

 بتن هاي شیآزما

 طرح اختالط بتن

 بتن در کارگاه يدستورالعمل ساخت و اجرا

 انبار کردن مصالح در کارگاه

 مخلوط يکردن اجزا مانهیو پ نیتوز

 اختالط بتن

 یروان يریگ و اندازه يظاهر تیوضع

 انتقال بتن

 يزیر بتن اتیعمل

 وارهاید ها و ستون يزیر بتن

 متراکم کردن بتن

 یتراکم دست

 ها) (لرزانندهیکیتراکم مکان

 یاستفاده از لرزاننده خرطوم

 )ییدرز ساخت(اجرا

 (بتن)يآور عمل

 (پروراندن)یحرارت يآور عمل

 )يآور مدت زمان مراقبت(عمل

 سرد يدر هوا يزیر بتن

 گرم يدر هوا يزیر بتن

 يبند قالب

 يبردار قالب

 پاشنه(رامکا)

 يگذارلگردیم

 بتن یفیکنترل ک

 يبردار تواتر نمونه

 بتن رشیضوابط پذ

 
 یساختمان ساتیتأسـ  بخش دهم

 یالزامات و مقررات عموم

 یکش میانواع س

 یکیالکتر زاتیتجه یدسترس تیقابل

 یکیالکتر زاتیانتخاب تجه

 یکیالکتر زاتیتجه یینصب و برپا

 ها ساختمان یکیمکان ساتیالزامات تأس

 ها ساختمان یکیمکان ساتیتأس یمقررات کل

 ها ساختمان یبهداشت ساتیتأس یالزامات قانون

 ها ساختمان یبهداشت ساتیتأس یمقررات کل

 ها ساختمان یعیگاز طب یکش لوله يها برا ساختمان يبند گروه



مو /  ۶ سمي نامه  شناسي   ها كا

 یعموم يها انواع ساختمان

 و خاص یعموم يها به ساختمان یگازرسان ژهیمقررات و

 ساختمان یبهداشت ساتیتأس

 ازیب مورد نآ

 یآب مصرف عیکشی توز لوله

 آب انیفشار و مقدار جر

 ضربه قوچ

 کشی انتخاب مصالح لوله

 کار مجاز يحداکثر فشار و دما

 کشی لوله ياجرا

 فشار میسازي و تنظ ذخیره 

 مخزن آب

 یدنیحفاظت آب آشام

 میاتصال مستق

 هاي خروج آب حفاظت دهانه

 مصارف خاص يانشعاب آب برا

 ینیرزمیهاي آب ز حفاظت لوله

 یآب گرم مصرف عیکشی توز لوله

 دما و فشار کار

 آب گرمکن

 يادوار هاي یبازرس

 ساختمان یکشی فاضالب بهداشت لوله

 کشی فاضالب لوله یطراح

 ها فونیس

 فاضالب يها لوله بیش

 کشی فاضالب کار لوله طیشرا

 کشی فاضالب لوله ياجرا

 کشی فاضالب لوله ریمس

 البکشی هواکش فاض لوله

 یهواکش مشترك لوازم بهداشت

 لوله قائم مشترك فاضالب و هواکش

 مشترك فاضالب و هواکش ستمیس

 یلوازم بهداشت

 یتعداد لوازم بهداشت

 ییالزامات انتخاب و نصب دستشو

 یالزامات انتخاب و نصب توالت غرب

 یالزامات انتخاب و نصب توالت شرق

 سواریالزامات انتخاب و نصب پ

 ب و نصب دوشالزامات انتخا

 الزامات انتخاب و نصب وان

 (آب سردکن)يالزامات انتخاب و نصب آب خور

 نکیالزامات انتخاب و نصب س

 يالزامات انتخاب و نصب کفشو

 سواریالزامات انتخاب و نصب توالت و پ

 کشی آب باران لوله

 آب باران یکش لوله یینکات اجرا

 ساختمان یکیمکان ساتیتأس

 یعیطب يض هوایتعو

 یکیمکان يض هوایوتع

 از انسان یخال يفضاها يض هوایتعو

 یآشپزخانه خانگ يهوا هیتخل

 يآشپزخانه تجار يهوا هیتخل

 گ و آب گرمکنید

 ها يبخار

 کولرها

 یکیمکان ساتیکشی تأس لوله ياجرا

 دودکش یالزامات عموم

 ییدودکش قائم با مصالح بنا

 ساختمان یبرق ساتیتأس

ــمحــل تحو ــن لی نقطــه شــروع  -مشــترك) سیبرق(ســرو يروی

 برق  ساتیتأس

 )یعموم يها (منشعب از شبکهفیانشعاب فشار ضع ساتیتأس

 )یانشعاب فشار متوسط(اختصاص

 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

 ابعاد اتاق ترانسفورماتور

 اتاق ترانسفورماتور ياجزا

 فیفشار متوسط و ضع يها اتاق ياجزا

 يبرق اضطرار يروین

 یمنیبرق ا يروین

 ها ساختمان یداخل يها کشی سیم

 فیضع انیجر ساتیتأس

 تلفن ستمیس

 قیاعالم حر ستمیس

 )یصوت ستمی(سیرسان امیپ ستمیس

 ویراد و ونیزیتلو يآنتن مرکز ستمیس

 و مخصوص يعاد يها طیمح

 یها و منازل مسکون آپارتمان

 ها ها در منازل و هتل حمام

 مرطوب -نمناك يها طیمح

اجتماعـات،   يهـا)، تاالرهـا   بلند مرتبه(برج يها ندر ساختما یمنیا

 تئاترها و نماهایس

 مخصوص يها طیمح

 روین عیتوز يمدارها يها يهاد قیرنگ عا

 گاز ساختمان یکش لوله



 ۷فهرست مطالب /  

 کنتور گاز

 گاز یکش لوله يرهایش

 قطر لوله گاز

 مقدار برآورد مصرف گاز

 
 یو امور ثبت يبردار نقشهـ  ازدهمیبخش 

 يبردار نقشه

 اي طولواحده

 واحدهاي مساحت

 مساحی

 يبردار خطاي کرویت زمین در نقشه

 ابعاد نقشه

 جدول عنوان نقشه

 حاشیه و کادر نقشه

 جهت شمال

 گراي یا آزیموت

 مقیاس

 خطوط منحنی میزان

 مشخصات خطوط منحنی میزان

 )Legend-راهنماي عالیم قراردادي(لژاند نقشه

 زایچه نقشه

 هاي نقشه رنگ

 ها شیب

 هاي ثبت امالك) کاداستر(نقشههاي  نقشه

 هاي شهري و شهرسازي نقشه

 یامور ثبت

 شماره امالك

 روش قبول درخواست ثبت

 روش انتشار آگهی تحدید عمومی

 روش انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی و نحوه انجام آن

 روش تحدید حدود عمومی

 روش افراز امالك

 کنندگان ثبت درخواست

 
 يساز راهـ  بخش دوازدهم

 طالعه مسیرم

 ترسیم مسیر روي نقشه

 پروفیل طولی

 خط زمین

 خط پروژه

 پروفیل عرضی

 حجم عملیات خاکی

 سرعت مبنا

 راه اصلی

 راه استانی

 اي راه منطقه

 راه روستایی

 شیب طولی راه

 شیب عرضی راه

 رابطه شیب عرضی و طولی

 حمل و نقل خاك

 هاي فنی ابنیه

 دیوار ضامن

 دیوار حایل

 ینچ دیوارهاي خشکه

 دیوارهاي بتن مسلح

 يو روساز يرسازیز

 راه يبستر روساز

 یعیطب نیکنترل زم يها شیآزما

 یمعمول يزیکنترل خاکر يها شیآزما

 يزیر کنترل سنگ يها شیآزما

 يزیدر خاکر يکنترل بستر روساز يها شیآزما

 يدر خاکبردار يکنترل بستر روساز يها شیآزما

 یعیطب نیدر زم يکنترل بستر روساز يها شیآزما

 )CBR(آر یب یس شیآزما

 راه يروساز

 قرضه يخاکبردار

 یمعمول زیخاکر

 )یونی(گابیسنگ يتور يها با سازه یحفاظت يکارها

 یزهکش

 یسنگ ایو  یشن راساسیز

 یآهک راساسیز

 یسنگ ایو  یاساس شن

 یمصالح سنگ يها شیآزما

 مقاومت بستر نییتع

 يضخامت روساز نییتع

 
 ها خاك  يبند و رده ییشناساـ  زدهمیبخش س

 ها شناسایی خاك

 ها خواص خاك

 اجزاء خاك

 تشخیص کارگاهی الي از رس

 زمان تقریبی ته نشین شدن

 ماسه

 مشخصات فنی خاك

 ها خاك يبند دانه



مو /  ۸ سمي نامه  شناسي   ها كا

 ها خواص خمیري خاك

 ها بر اساس حد روانی بندي خاك تقسیم

 خاك با حد روانی متوسط

 ها بر اساس دامنه خمیري بندي خاك تقسیم

 ها خاك يبند هرد

 ها تراکم خاك

 ها راه يبند طبقه

 راه روستایی درجه یک

 راه روستایی درجه دو

 هاي خاکریز شیب شیروانی

 رویه شنی يبند دانه

 ها پل

 
 و آسفالت ریقـ  بخش چهاردهم

 انواع قیر

 قیر طبیعی

 اي قیرهاي دریاچه

 قیر نفتی

 قیر خالص

 قیرهاي دمیده

 قیرهاي محلول

 لولانواع قیرهاي مح

 انتخاب قیر اندود

 انتخاب قیر در اندود نفوذي

 دماي پخش قیر

 میزان قیر اندود

 آالت اجراي اندودها ماشین

 و اندود ریق

 انواع آسفالت گرم

 آسفالت حفاظتی

 موارد استفاده آسفالت حفاظتی

 هاي حفاظتی انواع آسفالت

 حمل آسفالت

 پخش آسفالت

 کنترل آسفالت پخش شده

 گام پخش آسفالت گرمدرجه حرارت هوا هن

 درجه حرارت پخش آسفالت

 کوبیدن آسفالت

 کنترل رقوم سطح آسفالت کوبیده شده

 پریمکت

 کت تک

 عملکرد اندود نفوذي

 عملکرد اندود سطحی

 فیلر

 آسفالت

 
 متره و برآوردـ  بخش پانزدهم

 متره

 اهمیت متره کردن

 برگ متره

 هاي برگ متره تغییر عناوین ستون

 یريگ واحدهاي اندازه

 نحوه متره کردن

 مترور

 علوم مرتبط با متره

 نقش مترور در فازهاي مختلف پروژه

  متره و کیفیت پروژه

 اطالعات و مدارك مورد نیاز برآورد

 برآورد هزینه اجراي پروژه

 برآورد متره

 انواع متره

 کارهاي اجرایی و نحوه متره کردن

 چاه

 متینحوه برآورد ق

 برآورد قیمت توسط پیمانکار

 ریب پیشنهاديض

 کننده ضریب پیشنهادي  پارامترهاي تعیین

 و همسان پیت يها پروژه

 تیوضع صورت هینحوه ته

 تیوضع اجزاء صورت

 ریزمتره

 خالصه متره

 برگ مالی

 تعدیل

 التفاوت مصالح مابه

 مطلوب تیوضع تهیه صورت

 موقت تیوضع تهیه صورت

 موقت تیوضع رسیدگی به صورت

 قطعی تیوضع تهیه صورت

 قطعی تیوضع یدگی به صورترس

 
 یعموم طیانواع قراردادها و شراـ  بخش شانزدهم

 با انواع قراردادها ییآشنا

 پیمانکاري عمومی

 پیمان امانی

 طرح و اجرا



 ۹فهرست مطالب /  

 هاي دستمزدي پیمان

 پیمان مدیریت

 هاي خاص(گلوبال)پیمان

 مدیریت پیمان

 قرارداد بر مبناي قیمت واحد

 قرارداد بر اساس فهرست بها

 مقطوع متیرداد با ققرا

 الزحمه قرارداد بر اساس هزینه و حق

 کار قرارداد بر اساس پیشرفت

 قرارداد کلید در دست

 قرارداد بیع متقابل

 قرارداد بر اساس مترمربع زیربنا

 ) BOTبرداري و انتقال( ساخت، بهره

 )EPCطراحی، خرید و ساخت(

 اي ساخت مدیریت حرفه

 )BOOبرداري( ساخت، تملک و بهره

 )BBOبرداري( خرید، ساخت و بهره

 )BTOبرداري( ساخت، انتقال و بهره

 )BOOTبرداري( ساخت، مالکیت، انتقال و بهره

 )CMمدیریت ساخت(

 )MCپیمانکاري مدیریت(

 )PMمدیریت پروژه(

 یعمران يها پروژه ندیفرآ

 عمرانی يها گیري پروژه شکل

 پروژه کیفازهاي مختلف 

 ییعوامل اجرا يبند دسته

 قصه و انعقاد قراردادمنا

 اسناد و مدارك پیمان

 شروع پروژه ياقدامات الزم برا

 ها مانیشرایط عمومی پ

 میتعارف و مفاه

 مانکاریو تعهدات پ داتییتأ

 کارفرما اراتیتعهدات و اخت

 لی، پرداخت، تحونیتضم

 ر،یکـار، خسـارت تـاخ    عیتسـر  ق،یفسخ، خاتمه، تعل ،يحوادث قهر

 ، حل اختالفحساب هیتسو

 ساختمان ياجرا يقراردادها یعموم طیشرا

 میف و مفاهیتعار -فصل اول

 کار ارات صاحبیتعهدات و اخت -فصل دوم

 يارات مجریتعهدات و اخت -فصل سوم

ه صــورت یــن انجــام تعهــدات قــرارداد، تهیتضــم -فصــل چهــارم

 ق کاریها و تعل ها، نحوه پرداخت نهیهز 

 کار انیو پا حساب هیدن کارگاه، تسویل کار، برچیتحو -فصل پنجم

موارد فسخ، اقـدامات پـس از فسـخ، خسـارات عـدم       -فصل ششم

 انجام تعهدات، محل اختالف

 -هـا  اقامتگـاه و ابـالغ   -ع کـار یتسر -يحوادث قهر -فصل هفتم

 قرارداد یط عمومیاعتبار شرا

 اجتماعی نیقراردادهاي مشمول قانون تأم

 عمرانی يها قراردادهاي مشمول ضوابط طرح

 اي ادهاي مشاورهقرارد

 قراردادهاي پیمانکاري(اجرایی)

 قراردادهاي غیرعمرانی 

 قراردادهاي غیرعمرانی خاص 

 قراردادهاي خرید و فروش

 قراردادهاي گاز رسانی

 قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز

 اي افزار و ارائه خدمات رایانه قراردادهاي طراحی و ساخت نرم

 و پژوهشیقراردادهاي تحقیقاتی 

 قرارداد حسابرسی

 هاي پیمانکار وضعیت ه از صورتمیب کسر حق 

 قراردادها مهیوظایف کارفرمایان در رابطه با ب

 قراردادها مهیوظایف پیمانکاران در رابطه با ب

 
 بها فهرستـ  بخش هفدهم

 با فهرست بها ییآشنا

 1393سال  هیرشته ابن  فهرست بهاي واحد پایه

 دستورالعمل کاربرد

 بها فهرست اتیکل

 جلسات تنظیم صورت

جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد  در تنظیم صورت

 مورد توجه قرار گیرد: یستیزیر نیز با

 حمل و نقل

 کار مصالح پاي

 طبقات بیضر

 هاي باالسري شرح اقالم هزینه

 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

 جدید يکارها

 
 یارگاهک تیریمدـ  بخش هجدهم

 با مدیریت کارگاهی ییآشنا

 بینی مسائل ایمنی پیش

 ها علل سقوط افراد و مصالح در کارگاه

 ها از سقوط افراد و مصالح در کارگاه يریجلوگ

 از برق گرفتگی يریجلوگ يالزامات الزم برا

 هاي ساختمانی در کارگاه يانباردار



مو /  ۱۰ سمي نامه  شناسي   ها كا

 اهداف واحد کنترل پروژه

 یمنیاهداف واحد ا

 ها ستیانواع چک ل

 یکارگاه يها مهیانواع ب

 یاجرائ تیریمد ندیفرا

 ها مدیریت زمان در کارگاه

 ها عوامل اتالف زمان در کارگاه

 یکارگاه يها تیریر در مدییتغ ندیفرا

 روزانه يزیر اهداف برنامه

 بندي زمان يها تهیه برنامه

 تهیه ساختار شکست کار

 ها تیبرآورد مدت فعال

 تهاي تخمین مدت فعالی روش

 
 یساختمان آالت نیماشـ  بخش نوزدهم

 لودر

 بولدوزر

 پریر

 دریگر

 پرهایاسکر

 ونیکام

 يمنقار لیب ایکالمشل 

 بکهو لودر

 یکیمکان لیب

 نیدراگال

 آسفالت تراش نیماش

 شر آسفالتینیف

 رد هدر نیماش

 T.B.M يها نیماش

 غلتک

 آالت راندمان ماشین

 ها مشخصات فنی پروژه

 حجم کار

 کار تکنولوژي انجام

 مدت زمان پروژه

 آالت نیماش يها نهیهز

 پروژه يها نهیهز رییتغ

 پروژه آالت نیماش نیتأم

 التآ نیماش دیخر

 آالت ویژه ماشین

 یعمران آالت نیماش يبردار بهره تیریمد

 درجه حرارت ریتأث

 یمقاومت غلتش

 يزیر برنامه

 يروز و هفته کار

 آالت نیاجاره ماش

 روغن موتور

 ریتعم يها نهیهز

 مصرف سوخت

 کیالست

 یخاک اتیعمل

 محوطه يپاکساز

 یخاک اتیعمل آالت نیماش

 دریالزامات استفاده از گر

 لودر هیو تخل يریبارگ يها زمان

 یعمران آالت نیکار با ماش یمنیا

 یمقررات عموم

 یمقررات اختصاص

 
 يو معمار يشهرسازـ  ستمیبخش ب

 میو مفاه فیتعار

 شهر

 شهر جدید

 شهرك

 يشهر يزیربرنامه

 يشهرساز

 يت شهریریمد

 يشهر يزیر طرح

 يما و منظر شهریس

 يشهر یطراح

 طراحی صنعتی

 يشهر يطرح هاد

 يطرح جامع شهر

 یلیطرح تفص

 محدوده شهر

 حریم شهر

 حوزه استحفاظی شهر

 حومه شهر

 محدوده قانونی شهر

 خدمات شهري محدوده 

 حریم

 يبند منطقه

 نیزم يکاربر

 يشهر يها سرانه

 تراکم

 یم مسکونتراک



 ۱۱فهرست مطالب /  

 ایاح

 اراضی بایر شهري

 اراضی دایر

 اراضی متروکه

 اراضی مخروبه

 اراضی مستحدث

 اراضی مسکونی

 اراضی مفروزي

 اراضی موات

 ارسن

 افراز

 سازي زمین آماده

 برزن

 بلوك شهري

 پالك ثبتی

 تفکیک

 توپوگرافی

 شهرداري

 کاداستر

 ناحیه

 واحد شهري

 نوسازي شهري

 سیاست نوسازي شهري

 بازسازي

 ازیافت زمین شهريب

 يساز زنده باز

 شهر سالم

 دموکراسی شهري

 حقوق شهري

 سکونت

 محله

 اوقات فراغت

 تفریح

 صنایع

 متروپلیس

 يشهرساز يها انواع طرح

 طرح جامع سرزمین

 طرح کالبدي ملی

 اي طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه

 طرح توسعه و عمران شهر و حوزه نفوذ

 هاي منطقه شهري طرح

 شهرستانطرح جامع 

 طرح مجموعه شهري

 طرح جامع شهر

 طرح تفصیلی

 ها هاي بهسازي، نوسازي، بازسازي و مرمت بافت طرح

 سازي طرح آماده

 طرح تفصیلی موضوعی

 طرح تفصیلی موضعی

 طرح هادي شهري

 طرح شهرهاي جدید

 ها طرح شهرك

 هاي مسکونی طرح شهرك

 ها طرح سایر شهرك

 هاي جزئیات شهرسازي طرح

 یژههاي و طرح

 طرح هادي روستا

 هاي روستایی طرح ساماندهی فضا و سکونتگاه

 يشهر یاراض يو کاربر يکالبد ماتیتقس

 محله

 شهري هاي يکاربر

 ریهاي دایر و با زمین

 هاي کاربري اراضی نقشه

 ها يکاربر یآستانه خدمات

 تراکم

 تراکم جمعیتی

 تراکم کلی مسکونی

 تراکم ناخالص مسکونی

 تراکم خالص مسکونی

 تراکم ساختمانی

 تراکم مسکونی

 سرانه

 ضوابط معماري

 یآموزش يها مکان

 کودکستان

 مارستانیب

 هاي صنعتی ساختمان

 هاي صنعتی جمعیت آستانه تأسیسات بهداشتی ساختمان

 ساختمانی ورزشی

 یهاي طبقات پارکینگ

 ضوابط مهد کودك

 کیضوابط و مقررات تفک

 یعوامل مؤثر در تفکیک اراض

 مینمراحل تفکیک ز



مو /  ۱۲ سمي نامه  شناسي   ها كا

 مراحل اداري تفکیک زمین

 نامه تفکیک اراضی آیین

 زمین يساز آماده يها اهداف طرح

 يو معمار يضوابط و مقررات شهرساز

 نیمحل استقرار ساختمان در زم

 جنوب ملک ایشرق، غرب و  نحوه احداث بنا در

 ییاجرا يامالك واقع در طرحها مانده یخصوص باق نحوه اقدام در

 يشهردار

 مترمربع 100 ریبنا در امالك ز نحوه احداث

 یاصالح ينحوه احداث بنا در امالك دارا

 مجاز یشآمدگیحداکثر پ

پخ  تیمتر و عدم رعا 2درصد به عالوه  60نحوه احداث بنا در حد 

 درجه در مجاورت گذر 45

 % مساحت60 تیلزوم رعا

 نحوه کاهش سطح اشغال و استفاده از ارتفاع

 ارتفاع شیسطح اشغال با افزا لیتقل

 درصد 120ارتفاع و طبقه مجاز در تراکم 

 و نحوه احداث بنا بداریش ينهایزم

 بداریش یدر اراض ن،یرزمیز فیتعر

 مجزا يها عدم احداث ساختمان

 يواحد تجار ينحوه احداث بنا در امالك دارا

 انتظار و اطالعات ساختمان در تراکم يسرسرا  عدم احتساب

 سطوح جزء تراکم

 ها اختمانس یداخل تیوضع

 خلوت و راه پله اطیمربوط به ح التیتسه

 خلوتها اطیضوابط ح

 رهاینورگ يربنایمحاسبه ز

 ساختمان یطول يشرویپ

 رهاینورگ

 ها ضوابط بالکن

 نگیضوابط پارک

  -ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسـمی 

 حرکتی

 ها تعریف

 یرکتح -یافراد معلول جسم يبرا يضوابط شهرساز

 رو ادهیپ

 رو و سواره رو ادهیپ نیب یارتباط يها پل

 رامپ جدول

 رو در سواره ادهیمحل عبور عابر پ

 توقفگاه

 ها پارکینگ

 ها ایستگاه

 و صندوق پست یتلفن عموم

 آبریزگاه

 سازي فضاهاي شهري موجود ضوابط مناسب

 روها پیاده

 هاي ارتباطی پل

 کشی عابر پیاده محل خط

 یهاي عموم پارکینگ

 یحرکت -یافراد معلول جسم يبرا يمعمار یضوابط طراح

 هاي عمومی ساختمان

 ها يورود

 راهرو

 بازشوها(در و پنجره)

 پله راه

 بداریسطح ش

 دستگرد يها لهیم

 آسانسور

 یبهداشت يفضاها

 سردکن  و آب يآبخور

 عالئم

 یکیکنترل الکتر

 اعالم خطر

 تلفن

 تجمع يفضا

 زکاریو م مکتین

 نهخایرستوران و چا

 ها هتل

 یشگاهیو آسا یدرمان ،یمراکز بهداشت

 يمراکز تجار

 کتابخانه

 یمسکون يها ساختمان

 مسکن قابل دسترس

هاي عمومی، آبرسانی، آبیاري و  آبی، کانال ساتیحریم مخازن، تأس

 زهکشی

 حریم خطوط انتقال نیروي برق

 ها آهن و راه حریم راه

 ها حریم فرودگاه

ها در محدوده اسـتحفاظی و   اور راهضوابط حفظ حریم و اراضی مج

 حریم شهرها

 هاي فاضالب خانه لزوم حفظ حریم تصفیه

 یپروانه ساختمان

 اهداف صدور پروانه ساختمانی

 شناسنامه ساختمان



 ۱۳فهرست مطالب /  

 مراحل صدور پروانه ساختمانی

 پروانه ساختمانی افتیمدارك الزم جهت در

 کار ساختمان نحوه صدور گواهی عدم خالف و پایان

 تعیین ضوابط و مقررات شهرسازي حاکم بر ملک

 هاي ذیربط استعالم از سازمان

 100ماده يها ونیسیکم التیتشک

 100ماده ونیسیکم فهیوظ

 100اختیارات کمیسیون ماده 

 تخلفات ساختمانی

 یمصادیق تخلفات ساختمان

 
 نیقوانـ  کمی و ستیبخش ب

 یاز قانون مدن يمواد

 یت مدنیقانون مسئول

 یقانون مجازات اسالم از يمواد

 ها از قانون شهرداري يمواد

 
 یمباحث کارشناسـ   دوم و ستیبخش ب

 ارجاع به کارشناس يها روش

 قرار کارشناسی دادگاه

 وظایف کارشناس

 الزامات نظریه کارشناسی

 گزارش کارشناسی

 اجراي قرار کارشناسی

 یاعالم نظر کارشناس

 استنکاف از امر کارشناسی

 یمه کارشناسالزح دریافت حق

 هاي کارشناسی دریافت هزینه

 اي) کارشناسان مسئولیت انتظامی(حرفه

 هاي انتظامی کارشناسان تخلفات و مجازات

 یکارشناس يها ت رشتهیصالح

 نمونه قرار ارجاع امر به کارشناس

 نمونه قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسان

 



 

 

 تقدیر و تشکر
 

 

 آفریننده آفرینشبه نام 

 

شاکر و سپاسگزارم که توفیق خاص عنایت فرمود تا در آغازین روزهاي ماه محرم سال یک هزار چهار صد سـی  خدا را 

هـاي راه و   مخـتص رشـته   "رسـمی  یهاي کارشناس نامه آزمون درس" و شش هجري قمري کار تدوین کتاب

اي  سـاز و حماسـه   وزهـاي تـاریخ  ساختمان، تأسیسات ساختمانی و شهرسازي و معماري را به اتمام رسانده و در آستانه ر

 تاسوعا و عاشوراي حسینی به زیور طبع آراسته نمائیم.

ضمن تقدیم این اثر به پیشگاه سرور و ساالر شهیدان جهان آقا اباعبدا...الحسین و یاران و اصحاب با وفاي آن حضـرت  

حسـینی   قیـام  الم کـه تـا قیـام قیامـت،    هاي دینی اسـ  هاشم، و به تأسی از آموزه امیرالمؤمنین قمربنی ابن به ویژه عباس

اندیشـان کـه بنـده را در     دالن و هـم  کـاران، هـم   فکران، هـم  راهان، هم باشد بر فرض واجب از همه هم تداومگر آن می

 راهی و یاري فرمودند تقدیر و تشکر نمایم. عملیاتی ساختن این اندیشه، هم

رضا نصـیرنیا کـه اگـر     ن نیک روزگار، آقایان محمدرضا و علیپندارا منش و نیک سپاس ویژه مؤلف نثار بزرگواران بزرگ

بیگلی نبود شاید این اثـر هرگـز بـه دسـت جوینـدگان آن       فاطمه هاي ارزنده و ارزشمند سرکار خانم همت آنها و تالش

یرگذار بوده و به نحوي مؤثر و تأث ،هاي مجدد آن رسید لذا از همه عزیزانی که از بدو اندیشه تا توزیع و احتماالً چاپ نمی

 باشم. هاي آنها می و سپاسگزار تالش زحمات خواهند بود به رسم ادب و احترام قدردان

آورم که همچون همیشـه همـراه    و اما در محضر یکایک اعضاي خانواده محترم و گراسنگ خویش سر تعظیم فرود می

ا این کتاب نیز براي چـاپ آمـاده شـود و بـه     حق، گفتن و شنیدن و با آنها بودن در گذشتند ت اصلی من بوده و از حق به

 همین دلیل از همه آنها طلب بخش و اعتذار و پوزش دارم.

هاي کارشناسان رسـمی   تواند به طور کامل و جامع نیازهاي داوطلبان آزمون در خاتمه با اذعان بر اینکه هیچ کتابی نمی

مختلف تا حـد ممکـن و میسـر عملـی سـازیم لـذا از همـه        هاي  را تأمین نماید اما بر آنیم که این کار را بر حسب رشته

بـه   را نماینـد تقاضـا دارم نظـرات ارزشمندشـان     عزیزانی که خواسته و ناخواسته این کتاب را مطالعه و احیاناً بررسی می

 ارسال فرمایند.   info@noavarpub.comآدرس 

 
 محمد عظیمی آقداش  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 ایمنی و حفاظت



 

 نی و حفاظتایم
 

 الزم براي شروع عملیات ساختمانیاقدامات 

 :انجام شود سازندهتوسط  بایدقبل از شروع عملیات ساختمانی اقدامات زیر  -1

آالت  و تجهیـزات، پـارك ماشـین    کـردن مصـالح   انبارتخلیه و ها و مجوزهاي الزم به منظور اجراي عملیات ساختمانی،  کلیه پروانه -الف

  .کار در شب از مراجع ذیربط اخذ شود همچنین ها و سایر فضاهاي عمومی، استفاده از تسهیالت عمومی و روها، خیابان دهدر پیا ساختمانی

هـاي   در اجـراي دسـتورالعمل اجرایـی گـودبرداري     طرح تجهیز کارگاه، نحوه حفاظت از درختان داخل و مجـاور کارگـاه و همچنـین    -ب

 تهیـه و بـه   هـاي گـود   پالن و عمق گودبرداري و نحوه حفاظت و پایداري دیواره ی ساختمان،ساختمانی مصوب شوراي تدوین مقررات مل

 تأیید مرجع رسمی ساختمان رسیده و یک نسخه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.

 طراح اعالم شود. کار و بصاح نظرات پیشنهادي براي اصالح به طور کتبی به ،و در صورت مشاهده اشکال ،هاي اجرایی بررسی نقشه -ج

هاي کارکنان کلیدي و مستندات مربوط به تأیید صـالحیت   کار، ساختار سازمانی اجراي کار، شرح وظایف و مسئولیت بندي برنامه زمان -د

 مهندس ناظر برسد. کار و صاحب کتباً به اطالع آنها

 برقرار گردد. رگران ساختمانیو همچنین بیمه اجباري کا و شخص ثالث کارگاه بیمه مسئولیت مدنی -هـ

 .گودبرداري و تخریب از قبل زیربنایی تأسیسات سایر و گاز برق، آب، انشعاب جایی جابه یا قطع -و

 ،موقـت  راهروهاي سرپوشیده هاي حفاظتی از قبیل وسایل و سازه ها و مشخصات فنی(از نظر ایستایی) موظف است کلیه نقشه سازنده -2

هـا و   ها، حفاظ هاي پل سپرها، پایه ،ها شمع ساختمانی و همچنین آالت ماشین وسایل، تجهیزات و گذرگاه فگاه وحصار حفاظتی موقت، توق

کارگیري به تأیید شخص ذیصالح داراي پروانه اشتغال به کار ه دست اندازها و وسایل و تجهیزاتی از این قبیل را قبل از ساخت، نصب و ب

  اند و یک نسخه از آن را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد.مهندسی(در حدود صالحیت مربوط) برس

 ها و مشخصات فنی راهرو سرپوشیده و حصار حفاظتی موقت باید به تأیید مرجع رسمی ساختمان برسد. نقشه -3

 ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیستایمنیمسئولیت 

را بـه   زیست محیط حفاظت و کار بهداشت ،زم به منظور حفظ و تأمین ایمنیموظف است اقدامات ال سازندهدر هر کارگاه ساختمانی  -4

 عمل آورد.

زمان، در یک کارگاه ساختمانی مشغول به کار باشند، هر کارفرما در محدوده  فرما به طور هم هرگاه یک یا چند کارفرما یا افراد خویش -5

 باشد. پیمان خود مسئول اجراي مقررات ایمنی و حفاظت کار می

زمان در یک کارگاه ساختمانی مشغول فعالیت هستند، باید در اجـراي مقـررات ایمنـی و حفاظـت کـار بـا        کارفرمایانی که به طور هم -6

 باشد.  ایجاد هماهنگی بین آنها می مراقبت و یا پیمانکار اصلی نیز مسئول سازندهدیگر همکاري نموده و  یک

در  انی موظفند از شخص ذیصالح داراي پروانه اشـتغال یـا مهـارت فنـی و یـا گـواهی ویـژه       هاي ساختم کارفرمایان کارگاهسازنده و  -7

 .عملیات ساختمانی استفاده نمایند

هاي مربوط را از مراجع ذیصالح دریافت  هاي بهداشت کار و ایمنی را فراگرفته و گواهی هاي ساختمانی باید آموزش شاغلین در کارگاه -8

 باشند. نموده

سالمت و بهداشت کارگران، وسـایل و تجهیـزات الزم را    ایمنی، هاي ساختمانی موظفند براي تأمین کارفرمایان کارگاهسایر  و سازنده -9

در مـورد کـاربرد وسـایل و تجهیـزات و رعایـت       نیـز  ، چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموخته ودهندتهیه و در اختیار آنها قرار 

 .باشند میهاي مربوط  نمایند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداري از وسایل مذکور و اجراي دستورالعملمقررات مذکور نیز نظارت 



شناس: دومو بخش بیست  ا  17/  مباحث 

ایمنـی،   مسـئول  معرفی شخص ذیصالح به عنوان ،متر ارتفاع از روي پی 18مترمربع و یا  3000با زیربناي بیش از  هاي در کارگاه -10

 باشد. بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می

هاي ساختمانی ابالغی وزارت راه و شهرسازي در گودهاي با خطر زیاد و بسـیار زیـاد بـه     با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداري -11

 الزامی است. »مسئول ایمنی کارگاه گودبرداري«کارگیري شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداري به عنوان 

از ادامـه عملیـات سـاختمانی در موضـع خطـر       ،الزم و حفاظت موظف است تا تأمین ایمنی سازندهادثه، در صورت احتمال وقوع ح -12

 خودداري نماید.

موظف است پس از انجام اقدامات فوري براي رفع خطـر، مراتـب را    سازندهیا فوت،  1در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح -13

 نماید.  گزارشحسب مورد به مراجع ذیربط 

 کارفرما نباید به هیچ کارگري اجازه دهد که خارج از ساعت عادي کار، به تنهایی مشغول به کار باشد. -14

کـارگران فـراهم    امکان برقراري ارتباط و نیز تمام خدمات مورد نیاز ،در صورت انجام کار در ساعت غیر عادي، باید روشنایی کافی -15

 شود.

 باشد. عملیات ساختمانی میدر » اظت کار در حین اجراایمنی و حف«جراي مقررات امهندس ناظر موظف به نظارت بر  -16

مشاهده نمایـد،   »ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا« مقرراتهرگاه مهندس ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردي را خالف  -17

 نماید. ، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعالمسازندهباید ضمن تذکر کتبی به 

 کارگـاه  اطراف و داخل در زیست محیط حفاظت و کار بهداشت ایمنی، تأمین منظور به مطلوب و مؤثر رسانی پیام به موظف سازنده -18

 .باشد می کننده آگاه و کننده الزام دهنده، هشدار تصویري عالئم از استفاده با ساختمانی

 و از ورود افراد متفرقه و غیرمسئول به داخل آن جلوگیري به عمل آید. شده وربه طور مطمئن و ایمن محص کارگاه ساختمانی باید -19

 هشدار دهنده، که در شب و روز قابل رویت باشد، ضروري است. عالئمدر اطراف کارگاه ساختمانی نصب تابلوها و  -20

 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

یـا انجـام عملیـات     ، وسـایل و تجهیـزات و  مصالحتخلیه ر معابر و فضاهاي عمومی، براي روها و سای مسدود یا محدود نمودن پیاده -21

 :رعایت موارد زیراخذ مجوز از مراجع ذیربط براي مدت معین، با با  ممنوع است، مگر ساختمانی

و  بناهـا وها، تأسیسات عمومی، براي عابران، خودر مخاطراتیوسایل، تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که  -الف

همچنین مانع دسترسی به تأسیسـات و تجهیـزات شـهري از قبیـل آب و بـرق و گـاز،        به وجود نیاورند.کارگاه ساختمانی درختان مجاور 

د به وسیله ها نیز بای شب مذکور و تجهیزات وسایل ،مصالح نشانی و یا مانع دید عالئم راهنمایی و رانندگی نشوند. فاضالب، شیرهاي آتش

 هاي قرمز احتیاط مشخص شوند. عالئم درخشان و چراغ

در مواردي که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن باشد، باید مراقبت کافی به منظـور جلـوگیري از لغـزش،     -ب

 فرو ریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.

هـاي آن   جـا شـدن و حرکـت پایـه     معابر عمومی قرار گیرد، باید با استفاده از وسایل مؤثر از جابـه  در هاي داربست در مواردي که پایه -ج

 جلوگیري شود.

هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطري متوجه رفت و آمد عابران و یا خودروها باشد، باید با کسب نظر از مراجع ذیـربط   -22

 :گرفته شود یک یا چند مورد از موارد زیر به کار

 گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر در فاصله مناسب -الف

 زن یا سایر عالئم هشدار دهنده هاي چشمک هاي حفاظتی متحرك در فاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغ قرار دادن نرده -ب

 نصب عالئم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر در فاصله مناسب -ج

 :د زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروي سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی استدر موار -23

 درصد ارتفاع آن باشد. 40در صورتی که فاصله بناي در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از  -الف

 درصد ارتفاع آن باشد. 25ر از در صورتی که فاصله بناي در دست احداث یا تعمیر و بازسازي از معابر عمومی کمت -ب

 باشد، باید راه عبور موقت در محل مناسبی که به تأیید مراجع ذیربط برسد، ایجاد گردد. در صورتی که راه عبور عمومی مسدود شده -24

                                                           
 . جرَح: زخم1



مو /  ۱۸ سمي نامه  شناسي   ها كا

یـرد، بایـد   گ هاي حفاري که در معابر عمومی براي استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشعابات مربوط صـورت مـی   بر روي محل -25

رو و با نرده حفاظتی مناسب ایجاد شود.  متر یا عرض پیاده 5/1با عرض حداقل  ،یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت و ایستایی الزم

صورت گرفته باشد، باید موقتاً پلی با مقاومت کافی و با عرض مناسـب کـه بـه تأییـد مرجـع       محل تردد خودرودر صورتی که حفاري در 

 رسد، براي عبور خودروها ایجاد شود. اختمان میرسمی س

داربست از محدوده بنـاي در   و هاي موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگاه، سرپوش حفاظتی یک از اجزاء سازه زدگی هر بیرون -26

 :شرایط زیر برايدست ساخت ممنوع است مگر با 

 متر باشد. 5/4رو کمتر از  متر و از روي سطح سواره 5/2کمتر از  رو نباید زدگی از روي سطح پیاده فاصله عمودي بیرون -الف

 ها نباید از داخل کارگاه به سمت گذر عمومی باز شوند. ها و پنجره درب -ب

 جلوگیري از سقوط افراد

کـف طبقـات،   هـاي بـاز در    ها، سطوح شیبـدار، دهانـه  هاي مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه اطـراف آن از قبیل پلکــان قسمت -27

هـاي در دسـت    هاي عمودي تأسیسـات، چـاه   هاي عبور لوله ها و دیوارهاي باز و نیمه تمام طبقــات، محل هاي آسانسور، اطراف سقف چاه

ها، استخرهـا، که احتمـال خطر سقـوط افراد را در بردارد، بایـد تـا    ها، حوض ها، گودال ها، اطراف گودبرداري حفاري آب و فاضالب، کانال

هاي حفاظتی محکـم و   ها یا نرده هاي دائم و اصلی، به وسیله پوشش ها و نرده ان پوشیده شدن و محصور شدن نــهایی یا نصب حفاظزم

دهنده مناسب و قابل رویت در طول روز و شب، به طـور موقـت    ها و تابلوهاي هشدار ها، چراغ مناسب و حسب مورد با استفاده از شبرنگ

، چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد، باید موقتاً نسبت به یاد شدهموارد حفاظت گردند. در کلیه 

 نصب پاخورهاي مناسب اقدام گردد.

هـا و   هـا و گـذرگاه   هاي موقتی، سرپوش دهانه بست، حفاظ، نرده، پوشش بارگذاري بیش از حد ایمنی بر روي هرگونه اسکلت، چوب -28

 .باشد نمییر آن مجاز نظا

توان به طرق دیگر ایمنی را تضمین نمود و همچنین براي جلوگیري از ورود افراد متفرقـه   براي جلوگیري از بروز خطرهایی که نمی -29

ارده به محوطه محصور شده یا منطقه خطر و نیز براي حفظ عالئم نصب شده، باید مراقب یا مراقبینی در تمام طول روز و شب به کار گم

 شوند.

را تهدید کند، نباید بـه   ، بهداشت کار و محیط زیستهاي ساخته شده آن، در شرایطی که خطري ایمنی کارگاه ساختمانی یا قسمت -30

 حال خود رها شود.

 جلوگیري از سوختگی و برق گرفتگی

 :گرفتگی رعایت الزامات زیر ضروري است برق و سوختگی حریق، از براي جلوگیري -31

، روشن کردن وسـایل روشـنایی   هاي روباز سوزي وجود دارد، کشیدن سیگار و روشن کردن آتــش هایی که خطر آتش در کلیه محل -الف

تابلوهاي  »ها عالئم و نشانه«با رعایت ضوابط و مقررات مبحث ها باید در این محل .ممنوع است غیر محصور و وسایل گرمایشی غیر ایمن

 نصب شود. »آتش روشن نکنید«، »سیگار نکشید«، »سوزي تشخطر آ«دهنده از قبیل  هشدار

هـاي مجـاز حمـل شـوند.      آوري و به طور روزانه از محل کار خارج و به محل ضایعات مصالح قابل احتراق، باید در جاي مناسبی جمع -ب

 .باشد نمیسوزاندن این مواد در محل کارگاه ساختمانی مجاز 

هاي آلـوده بـه روغـن و مـواد نفتـی و نظـایر آن بـر روي وسـایل و          هاي روغنی، نخاله ریس، پارچهآوري و انبار نمودن روغن، گ جمع -ج

 .باشد نمیتجهیزات ساختمانی یا در مجاورت آنها مجاز 

 مایعات قابل اشتعال

 :باشد اشتعال رعایت موارد زیر الزامی می قابل مایعات در خصوص -32

هـاي داغ موتـور    الت ساختمانی خاموش شود و از ریختن مواد سوختی روي اگزوز و قسـمت آ گیري باید موتور ماشین قبل از سوخت -الف

 جلوگیري گردد.

باشد، نباید روي سطح زمین نگهداري شـوند، مگـر اینکـه بـه صـورت       درجه سانتیگراد می 7زنی آنها کمتر از  مایعاتی که نقطه شعله -ب

 مخازن حفاظت شده نگهداري شوند.لیتر و داخل ظروف یا  18هاي کمتر از  محدود در ظرف

، کلید برق، باطري و سایر برق خروجی و سرریز مخازن سوخت نباید در جایی تعبیه شده باشد که مواد مذکور روي موتور، اگزوز، تابلو -ج



شناس: دومو بخش بیست  ا  19/  مباحث 

 منابع ایجاد جرقه، ریخته شود.

کنـد، از قبیـل کبریـت، فنـدك، سـیگار،       جرقه یا شعله مـی در جایی که بخار مایعات قابل اشتعال وجود دارد، نباید از وسایلی که تولید  -د

 زا استفاده شود. سایل برقی جرقهو، چراغ و 1پیلوت گاز

و بـر روي آنهـا    بـوده االشتعال باید از جـنس نسـوز و نشـکن و داراي درب کـامالً محکـم و محفـوظ        ظروف محتوي مایعات سریع -هـ

 .باشد گذاري شده برچسب

 کننده موقت وسایل گرم

 :باید رعایت شود زیر موارد موقت کننده گرم وسایل هنگام استفاده از -33

شود، باید کلیه ضوابط و مقررات مربـوط از   زمانی که در محل کار از بخاري یا هر وسیله گرم کننده روباز به طور موقت استفاده می -الف

 گازهاي مضر رعایت گردد.خروج  اشتعال وقبیل درجه حرارت، فاصله وسیله گرم کننده تا مواد قابل 

ها در موقع استفاده باید به نحو مطمئن روي کف قـرار داده شـوند، بـه طـوري کـه امکـان        وسایل گرم کننده موقت از قبیل بخاري -ب

 واژگون شدن آنها وجود نداشته باشد.

 باشد. ساز مجاز نمی استاندارد باشد. استفاده از وسایل برقی دست بایدوسایل گرم کننده برقی  -ج

 باشد. سوز بدون دودکش در فضاهاي کامالً بسته، بدون تهویه کافی هوا ممنوع می استفاده از وسایل گازسوز و نفت -د

 هاي نفتی، در هنگام روشن بودن آنها جلوگیري به عمل آید. باید از ریختن نفت در بخاري -هـ

 قیر و آسفالت

 :شود انجام ید با رعایت موارد زیرهاي ساختمانی با آسفالت در کارگاه و قیر پخت -34

هاي پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جاي خود محکم شده باشند، به طوري که در حین کار هیچ خطـري   بشکه و دیگ -الف
 متوجه افراد نشود.

دادن آنهـا در   قرار داده شـوند. قـرار  هاي پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضاي باز  بشکه و دیگ -ب
 و کسب اجازه از مرجع رسمی ساختمان. ، بهداشت کار و محیط زیستبا رعایت کلیه موارد ایمنیباشد مگر  ممنوع می معابر عمومی

 هاي پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد. در موقع کار با دیگ -ج
رود باید مورد بازدید قرار گرفتـه و محـل اتصـال آن بـه      به کار می و نصب ایزوگام جهت پخت قیر و آسفالتهایی که  شیلنگ مشعل -د

 مخزن و مشعل با بست به طور محکم مهار شده باشد.
 ظروف محتوي قیر داغ، نباید در محوطه بسته نگهداري شود، مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه بـه طـور کامـل و    -هـ

 کافی انجام گیرد.
حفاظتی مجهز باشند. بـاال   2بند کارگرانی که به گرم کردن قیر و پختن و حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعد -و

 بردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.
دد که ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از حـرارت دادن  هاي محتوي قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گر براي گرم کردن بشکه -ز

 هاي زیرین ظرف قیر در ابتداي کار جلوگیري به عمل آید. و تابش شعله به قسمت
داري بایـد در   درپــوش کـامالً منــاسب و محفــوظ و دسـته      عالوه بههنـگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن کامـالً باز باشد،  -ح

 صورت آتش گرفتن و شعله کشیدن قیر بتوان فوراً با قرار دادن آن، نسبت به خفه کردن آتش اقدام نمود. باشد تا در دسترس
هاي مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ، عالوه بر دسته اصلی، باید داراي دسته کوچکی در قسمت تحتانی باشند تا عمل تخلیه  سطل -ط

 آنها به راحتی انجام شود.
باشـند. در   پخت قیر و آسفالت پس از پایان کار، مجاز به پاکسازي لباسی که بر تن دارند با مواد قابـل اشـتعال از قبیـل بنـزین نمـی      کارگران -ي

 .گرددمناسب اقدام خطر  بیگونه موارد باید ابتدا لباس را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاکسازي آن با مواد  این

 هاي بخار دیگ

نصـب و  هاي بخار و آب گرم اعم از اینکه به صورت موقت یا دائم مورد استفاده قرار گیرند، باید توسـط افـراد ذیصـالح     کلیه دیگ -35

 اندازي شوند. راه
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مو /  ۲۰ سمي نامه  شناسي   ها كا

 و جوشکاري  کاريبرش

 :برق رعایت موارد زیر الزامی است و گاز با جوشکاري و در برشکاري -36

گیري فشـار، شـدت جریـان و نظـایر آن و      کلیه وسایل و ابزارهاي اندازهباید حرارتی،  کاريبرش قبل از شروع عملیات جوشکاري یا -الف

شـود   ها و تجهیزاتی که براي جوشکاري و برشکاري به کار بـرده مـی   همچنین دستگاه هاي گاز و هوا باید کنترل شوند. همچنین شیلنگ

 ورد بازرسی و کنترل قرار گیرد.باید به طور مرتب و بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده م

لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسـایل حفاظـت فـردي از     ،کارگران جوشکار باید هنگام کار -ب

و سـایر مـواد   دار حفاظتی باشند. همچنین لباس کار جوشکاران باید عاري از مواد روغنی، نفتی  عینک، نقاب و دستکش ساقکفش، جمله 

 قابل احتراق و اشتعال باشد.

هایی که بخار و یا گازهاي قابل اشتعال  شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاه هایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداري می در مکان -ج

 حرارتی جلوگیري به عمل آید. کاريکنند، باید از عملیات جوشکاري و برش و قابل انفجار ایجاد می

حرارتی وجود ندارد، جهـت جلـوگیري از    کاريدر مواردي که امکان دور کردن مواد قابل احتراق و اشتعال از محوطه جوشکاري و برش -د

خطرات احتمالی باید این مواد با صفحات و مواد مقاوم در برابر آتش محصور و پوشانده شده و ضمن فراهم آوردن وسـایل اطفـاء حریـق    

 کمکی نیز در محل حاضر باشد.مناسب و کافی، یک فرد 

دود و گازهـاي ناشـی    اًگیرد، الزم اسـت سـریع   در مواقعی که جوشکاري روي فلزات داراي پوشش قلع، روي و نظایر آن صورت می -هـ

 ثر به خارج از محل کار هدایت شوند.ؤازجوشکاري به طرق مناسب و م

انـد، بـه عنـوان     واد نفتی، روغنی و یا سایر مواد قابل اشتعال و انفجـار بـوده  هایی که قبالً محتوي م جوشکاران نباید از ظروف و بشکه -و

 باشد. و استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع می گاه و زیر پایی استفاده نمایند. تکیه

بوده و ممکـن اسـت   فجار ان اشتعال و قابل حرارتی بر روي ظروف و مخازن خالی که قبالً حاوي مواد کاريعملیات جوشکاري یا برش -ز

انفجار ایجاد شود، باید داخل آن به طور کامل به وسیله بخار یا مواد مؤثر دیگر شستشو شده و دریچه هـاي  اشتعال و در آن گازهاي قابل 

 قسمتی از حجم آن با آب پر شود.و یا  آن کامالً باز باشد

حرارتی قـرار گیـرد، مگـر     کارينفجار باشد، نباید مورد جوشکاري یا برشهیچ نوع ظرف بسته، حتی اگر عاري از مواد قابل اشتعال و ا -ح

 آنکه قبالً منفذي در آن ایجاد شود.

 هاي برشکاري و جوشکاري و اتصاالت آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود. یابی شیلنگ براي نشت -ط

هـاي خطرنـاك و غیـر     شیر و رگالتور قطع گـردد. از روش  در هنگام تعویض مشعل برشکاري و جوشکاري، باید جریان گاز از طریق -ي

 ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیداً خودداري به عمل آید.

 براي روشن کردن مشعل برشکاري و جوشکاري باید از فندك یا شعله پیلوت(گیرانه) استفاده شود. -ك

 اي مسدود و مرطوب، دستگاه جوشکاري باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد.در هنگام انجام عملیات جوشکاري برقی در فضاه -ل

هاي آن داراي روکش عایق محکـم و مقـاوم و فاقـد     بدنه دستگاه جوشکاري برقی باید داراي اتصال زمین مؤثر بوده و همچنین کابل -م

 هرگونه خوردگی و زدگی باشد.

سـوزي در اثـر    آتـش  وجود خطرري، باید محل کار، بازرسی و پس از اطمینــان از عدم در پایان هرگونه عملیات جوشکاري و برشـکا -ن

 هاي ناشی از جوشکاري و برشکاري، محل ترك شود. جرقه

و ممکن  بوده قابل انفجار و اشتعال  بر روي ظروف و مخازن خالی که قبالً حاوي موادنباید حرارتی  کاريعملیات جوشکاري یا برش -س

 صورت گیرد. انفجار ایجاد شود، اشتعال و زهاي قابلاست در آن گا

 مراقبت و نگهداري از سیلندرهاي گاز 

 :باشد فشار رعایت موارد زیر الزامی می تحت گاز سیلندرهاي از نگهداري و مراقبت در خصوص -37

 چارهاي مخصوص استفاده شود.شیر سیلندرها باید با دست و بدون استفاده از چکش و آچار باز شود و در صورت لزوم از آ -الف

سیلندرهایی که مورد استفاده نباشند، باید طوري در فضاي آزاد خارج از بنا قرار داده شوند که از تابش مستقیم نور خورشید یـا درجـه    -ب

 حرارت باال و نیز وارد آمدن ضربه، محافظت شوند.

هاي مخصـوص   ن براي باال بردن و پایین آوردن آنها، الزم است از کالفسیلندرها نباید از هیچ ارتفاعی به پایین پرتاپ شوند. در ضم -ج

 استفاده شود.

در صورتی کـه   فاصله کافی داشته باشند به طوري که جرقه، براده یا شعله به آنها نرسد. کاريسیلندرها باید از محل جوشکاري و برش -د

 .پذیر نباشد باید از موانع ضد آتش استفاده شود این امر امکان


