دستورالعمل اجرايي آييننامه ايمني امور پيمانكاري
زؼتٛضاٌؼًّ اجطايي آييٓٔبِٗ ايّٕي اِٛض پيّبٔىبضي
ايٓ زؼتٛضاٌؼًّ ثٗ اؼتٕبز تجمطٖ ِبزٖ  3آييٓٔبِٗ ايّٕي اِٛض پيّبٔىبضي وٗ زض تبضيد  2411/23/4تٛؼظ
ـٛضاي ػبٌي حفبظت فٕي تسٚيٓ  ٚزض تبضيد  2411/4/6ثٗ تمٛيت ٚظيط وبض  ٚاِٛض اجتّبػي ضؼيسٖ،تٙيٗ
گطزيسٖ اؼت.
2ـ تؼبضيف:
2ـ2ـ ِتمبضي:
ـرك حميمي يب حمٛلي اؼت وٗ زاضاي تبئيسيٗ لالحيت الظَ اظ ِطاجغ لبٔٔٛي ثٛزٖ  ٚثط اؼبغ اؼٕبز
ِ ٚساضن پيّبْ ،ثؼٕٛاْ پيّبٔىبضِ ،ؽئٌٛيت اجطاي ِفبز پيّبْ ضا ثط ػٙسٖ زاضز.
3ـ2ـ تفريك لالحيت:
ضٔٚسي اؼت وٗ زض آْ وبض پيّبٔىبض اظ ٔظط ايّٕي ِٛضز ثطضؼي  ٚاضظيبثي لطاض ِيگيطز.
4ـ2ـ وّيتٗ تفريك لالحيت:
ايٓ وّيتٗ ِتفىً اظ افطاز ظيط ِيثبـس:
اٌف) ِؼب ْٚضٚاثظ وبض ازاضٖ وً تؼب،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ ثؼٕٛاْ ضئيػ وّيتٗ
ة) ثبظضغ وبض ِٕترت  ٚزثيط جٍؽٗ
ج) ضئيػ ِطوع تحميمبت  ٚتؼٍيّبت حفبظت فٕي  ٚثٙساـت وبض اؼتبْ  ٚزض لٛضت ٔجٛزْ ِطوع زض اؼتبْ
يىي اظ ثبظضؼبْ وبض اؼتبْ ثٗ أتربة ِسيط وً
ز) ّٔبيٕسٖ کبٔ ْٛأجّٓ ٘بي لٕفي کبضفطِبيي اؼتبْ
٘ـ) ّٔبيٕسٖ تفکً٘بي کبضگطي اؼتبْ ثب اٌٛٚيت ّٔبيٕسٖ أجّٓ لٕفي ِؽئٌٛيٓ ايّٕي کّيتٗ٘بي
حفبظت فٕي  ٚثٙساـت کبض اؼتبْ
تجمطٖ :2زض لٛضتيىٗ اؼتبْ فبلس ّٔبيٕسگبْ ِٛضزاـبضٖ زض ثٕس٘بي(ز ـ ٚـ ٘ـ ) ثبـس اػضبي ِصوٛضتٛؼظ
کبٔ ْٛػبٌي ِطثٛعٗ ظطف ِست يک ِبٖ پػ اظ ِکبتجٗ ثبيؽتي ِؼطفي گطزٔس  ٚزضلٛضت ػسَ ِؼطفي زض
ِست ِصکٛض ،افطاز تٛؼظ ِسيطکً تؼب،ْٚکبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ أتربة ِي گطزٔس.
تجمطٖ :3ضاي کّيتٗ تفريك لالحيت ،تب ظطف ِست 26ضٚظ پػ اظ اثالؽ لبثً تجسيسٔظط ِيثبـس.
5ـ2ـ کّيتٗ تجسيسٔظط:
ايٓ وّيتٗ ِتفىً اظ افطاز ظيط ِيثبـس:
اٌف) ِسيط وً تؼب،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ
ة) ضئيػ ثبظضؼي وبض اؼتبْ
ج) ضئيػ وبٔ ْٛأجّٓ٘بي لٕفي کبضفطِبيي اؼتبْ
تجمطٖ :آضاء کّيتٗ تجسيسٔظط پػ اظ لسٚض ،لغؼي  ٚالظَاالجطا ِيثبـس.
 6ـ2ـ گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي:
ِسضوي اؼت وٗ ثط اؼبغ ِمطضات آييٓٔبِٗ ايّٕي اِٛض پيّبٔىبضي ثٗ ِٕظٛض اػالَ لالحيت ايّٕي
ِتمبضي ،اظ ؼٛي وّيتٗ لبزض ِي گطزز.
گٛا٘يٕبِٗ ِصکٛض ـبًِ ِفرمبت ظيط ِيثبـس:
اٌف) ٔبَ ـرك حميمي /حمٛلي
ة) ٔبَ ٔٚبَ ذبٔٛازگي  ٚوس ٍِي ـرك حميميِ /سيط ػبًِ
ج) ـّبضٖ  ٚتبضيد ثجت  ٚـٕبؼٗ ـطوت (حمٛلي)
ز) آزضغ ٚکس پؽتي
٘ـ) تٍفٓ ثبثتّ٘ ،طاٖ ،زٚضٔگبض  ٚپؽت اٌىتطٔٚيىي پيّبٔىبض
 )ٚظِيٕٗ فؼبٌيت پيّبٔىبض عجك ِٛاضز ِٕسضج زض ثطگٗ لالحيت پيّبٔکبضي  ٚيب کبضت پيّبٔکبض ـرك
حميمي
ظ) ِست اػتجبض گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي
ق) زضج ـطايظ اثغبي  ٚتؼٍيك گٛا٘يٕبِٗ ،ظِبْ اضائٗ ِساضن ِطثٛعٗ جٙت تّسيس گٛا٘يٕبِٗ  ٚثٕس3ـ5
زؼتٛضاٌؼًّ زض پفت گٛا٘يٕبِٗ
تجمطٖ :2ايٓ گٛا٘يٕبِٗ ثب اِضبي ِسيط وً تؼب،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ ،ثٗ ِست  3ؼبي اظ تبضيد
لسٚضِ ،ؼتجط ذٛا٘س ثٛز.
تجمطٖ :3أجبَ کبض زض اؼتبْ٘بي غيط اظ اؼتبْ لبزضکٕٕسٖ گٛا٘يٕبِٗ ِصکٛض ِٕٛط ثٗ اعالع کتجي ثٗ
ازاضٖ کً تؼب ْٚکبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ ِحً فؼبٌيت ِيثبـس.
3ـ ِساضن ِٛضزٔيبظ جٙت اذص گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي:
اٌف)تمٛيط گٛا٘ي تبئيس لالحيت پيّبٔىبضي اظ ِطاجغ شي لالح

ة) ؼٛاثك وبضي پيّبٔىبض (زضلٛضت زاـتٓ ؼٛاثك)
ج) تمٛيط گٛا٘ي آِٛظؾ ايّٕي وبضفطِبيبْ ،وبضگطاْ  ٚوبضآِٛظاْ زض ضـتٗ ِطثٛعٗ ٚفك ِفبز آييٓٔبِٗي
آِٛظؾ ايّٕي وبضفطِبيبْ،وبضگطاْ  ٚوبضآِٛظاْ
ز) فٙطؼـت تجٙيعات ٌٛ ٚاظَ ايّٕي ِتٕبؼت ثب ٔٛع وبض زض لٛضت ٚجٛز عجك لطاضزاز/پيّبْ
٘ـ) تمٛيط ـٕبؼٕبِٗ  ٚوبضت ٍِي (ثطاي ِسيطػبًِ ـرك حمٛلي  ٚوبضفطِبي حميمي)  ٚآزضغ
پؽتي زفتط ِطوعي پيّبٔىبض
4ـ ضٔٚس اجطايي تبئيس لالحيت ايّٕي:
اٌف) زضذٛاؼت لسٚض گٛا٘ي تبئيس لالحيت ايّٕي اظ عطف پيّبٔىبض  ٚيب ّٔبيٕسٖ لبٔٔٛي ٚي
ة) اضائٗ ِساضن ِٛضزٔيبظ (ِغبثك ثٕس 3زؼتٛضاٌؼًّ) جٙت لسٚض گٛا٘ي تبئيس لالحيت
ج) ثطضؼي ِساضن اضائٗ ـسٖ
ز) ثبظزيس اظ تجٙيعات  ٚاِىبٔبت ايّٕي پيّبٔىبض  ٚاضائٗ گعاضؾ ثٗ وّيتٗ تٛؼظ ثبظضغ وبض( ،زضلٛضت ٚجٛز
پيّبْ يبلطاضزاز)
٘ـ) زض لٛضت وبًِ ٔجٛزْ ِساضن  ٚـطايظ ،اػالَ ثٗ ِتمبضي جٙت ضفغ ٔمك
 )ٚلسٚض گٛا٘ي تبئيس لالحيت ايّٕي ثٕب ثٗ تفريك وّيتٗ
تجمطٖ :تفىيً پطٔٚسٖ ثطاثط زؼتٛضاٌؼًّ٘بي اثالغي اظ ؼٛي ازاضٖ کً ثبظضؼي کبض لبثً ٚاگصاضي ثٗ
أجّٓ لٕفي ِطثٛعٗ يب وبٔ ٚ ْٛيب أجّٓ لٕفي ِؽئٌٛيٓ ايّٕي وّيتٗ٘بي حفبظت  ٚثٙساـت وبض
اؼتبْ ِيثبـس.
5ـ ِمطضات ػِّٛي:
2ـ5ـ پيّبٔىبض ِىٍف اؼت زض لٛضت ػمس لطاضزاز/پيّبْ جسيس  ٚيب تغييط زض ـطايظ پيّبْ ،لجً اظ ـطٚع ثٗ
وبض ،يه ٔؽرٗ اظ تمٛيط ِفبز پيّبْ ضا ثٗ ازاضٖ کً تؼب ْٚکبض  ٚضفبٖ اجتّبػي اؼتبْ تحٛيً ّٔبيس.
3ـ5ـ پيّبٔىبض ِىٍف اؼت حساوثط ِ3بٖ لجً اظ أمضبي ِست اػتجبض گٛا٘يٕبِٗ تبئيس لالحيت ايّٕي،
ٔؽجت ثٗ تحٛيً ِساضن ِٛضز ٔيبظجٙت تّسيس آْ الساَ ّٔبيس.
4ـ5ـ ِؽئٌٛيت وبضفطِب  ٚپيّبٔىبضزض ذمٛق أجبَ اِٛض ايّٕي ٘ ٚعيٕٗ٘بي ِطثٛط ثٗ آْ ثبيس زض ِفبز
لطاضزاز/پيّبْ ثٗ لطاحت شوطگطزز.
 6ـ ِٛاضز اثغبي  ٚتؼٍيك گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي:
2ـ  6ـ اثغبي:
زضِٛاضز ظيط گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي ثٕب ثٗ تفريك کّيتٗ لالحيت ثبعً ِيگطزز:
اٌف)پبيبْ يبفتٓ ِست اػتجبض گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي
ة) ثطٚظ حبزثٗ ِٕجط ثٗ فٛت زض اثط ػسَ ضػبيت ِٛاضز ايّٕي اظ عطف پيّبٔىبض حؽت ضاي ٔٙبيي ِطاجغ
لضبيي
ج) ثؼس اظ اثالؽ  4ثبض اذغبض وتجي ثٗ پيّبٔىبض ِطثٛعٗ اظ عطف ازاضٖ تؼب ،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّب ػي زض ِٛاضز
ظيط:
2ـ ػسَ ضػبيت آييٓٔبِٗ٘بي حفبظت  ٚثٙساـت وبض ِ ٚمطضات لبٔ ْٛوبض (ثٕب ثٗ گعاضؾ ثبظضغ کبض)
3ـ افعايؿ آِبض حٛازث زض وبضگبٖ ِطثٛعٗ ثٕب ثٗ گعاضؾ ثبظضغ کبض ٚيبؼبيط ِطاجغ
4ـ ػسَ اؼتفبزٖ اظ ٚؼبيً  ٚتجٙيعات حفبظت فطزي ِتٕبؼت ثب ٔٛع وبض زض تّبِي ِطاحً فؼبٌيت
3ـ  6ـ تؼٍيك:
زض لٛضت ػسَ اضائٗ تمٛيط لطاضزاز/پيّبْ جسيس ،تبئيس لالحيت ايّٕي پيّبٔىبض ثٗ ِست ِ 7بٖ ثٗ حبٌت
تؼٍيك زض ِيآيس.
ايٓ زؼتٛضاٌؼًّ زض  6ثٕس  7 ٚتجمطٖ زض جٍؽٗ ِٛضخ  2411/22/21تٛؼظ ـٛضاي ػبٌي حفبظت فٕي
تسٚيٓ  ٚزض تبضيد 31/23/2411ثٗ تمٛيت ٚظيط تؼب،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي ضؼيس.
ٚظيط تؼب ،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي ـ ػجساٌطضب ـيداالؼالِي
گٛا٘يٕبِٗ تبئيس لالحيت ايّٕي
زض اجطاي تجمطٖ ِبزٖ 3آييٓٔبِٗ ايّٕي اِٛض پيّبٔىبضيِ ،مٛة 2411/23/4ـٛضاي ػبٌي حفبظت فٕي
،ثٗ ـرك حميمي/حمٛلي.................................................ثب ِفرمبت ظيط:
2ـ ٔبَ ِسيط ػبًِ /فطز حميمي
3ـ وس ٍِي ِسيط ػبًِ /فطز حميمي
4ـ آزضغ ٚکسپؽتي
5ـ تٍفٓ ثبثتّ٘ ،طاٖ ،زٚضٔگبض  ٚپؽت اٌىتطٔٚيىي
 6ـ ـّبضٖ  ٚتبضيد ثجت ٚـٕبؼٗ ـطکت (حمٛلي)
ثب ِٛضٛع فؼبٌيت زض ظِيٕٗ ظيط:

........................................................................................................................................
.....................
........................................................................................................................................
.....................
زض وّيتٗ تفريك لالحيت ايّٕي اؼتبْ ِٛضز تبئيس لطاض گطفت.
ايٓ گٛا٘يٕبِٗ ثٗ ِست  3ؼبي اظ تبضيد لسٚض اػتجبض زاضز.
ِسيط وً تؼب، ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي
پفت گٛا٘يٕبِٗ
ـطايظ اثغبي  ٚتؼٍيك گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي:
اثغبي:
اٌف)پبيبْ يبفتٓ ِست اػتجبض گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي
ة)ثطٚظ حبزثٗ ِٕجط ثٗ فٛت زض اثط ػسَ ضػبيت ِٛاضز ايّٕي اظ عطف پيّبٔىبضحؽت ضاي ٔٙبيي ِطاجغ
لضبيي
ج) ثؼس اظ  4ثبض اثالؽ وتجي ثٗ پيّبٔىبض ِطثٛعٗ اظ عطف ازاضٖ تؼب ،ْٚوبض  ٚضفبٖ اجتّبػي زض ِٛاضز ظيط:
2ـ ػسَ ضػبيت آييٓٔبِٗ٘بي حفبظت  ٚثٙساـت وبض ِ ٚمطضات لبٔ ْٛوبض ثٕب ثٗ گعاضؾ ثبظضغ کبض
3ـ افعايؿ آِبض حٛازث زض وبضگبٖ ِطثٛعٗ ثٕب ثٗ گعاضؾ ثبظضغ کبض  ٚيب ؼبيط ِطاجغ
4ـ ػسَ اؼتفبزٖ اظ ٚؼبيً  ٚتجٙيعات حفبظت فطزي ِتٕبؼت ثب ٔٛع وبض زض تّبِي ِطاحً فؼبٌيت
تؼٍيك:
زض لٛضت ػسَ اضائٗ تمٛيط لطاضزاز/پيّبْ جسيس،تبئيس لالحيت ايّٕي پيّبٔىبض ثٗ ِست ِ 7بٖ ثٗ حبٌت
تؼٍيك زضِيآيس.
تٛجٗ:
اٌف) پيّبٔىبض ِىٍف اؼت حساوثط ِ3بٖ لجً اظ أمضبي ِست اػتجبض گٛا٘يٕبِٗ تبئيس لالحيت ايّٕي،
ٔؽجت ثٗ تحٛيً ِساضن ِٛضز ٔيبظجٙت تّسيس آْ الساَ ّٔبيس.
ة) اذص گٛا٘يٕبِٗ تبييس لالحيت ايّٕي پيّبٔىبض ،ضافغ ِؽئٌٛيت٘بي ٔبِجطزٖ زض لجبي ؼيؽتُ٘بي وبض
ٔجٛزٖ  ٚپيّبٔىبض ِىٍف اؼت زض ّ٘ٗ حبي ٔؽجت ثٗ ضػبيت لٛأيِٓ ،مطضات ،آييٓٔبِٗ٘ب ٚ
زؼتٛضاٌؼًّ٘بي ايّٕي ِمٛثبت ـٛضاي ػبٌي حفبظت فٕي  ٚؼبيط لٛأيٓ ِ ٚمطضات جبضي وفٛض الساَ
ّٔبيس.

