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فصل 5 
ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12
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عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیاتی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس



214

1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته



217

بخش اول: ضوابط و مقررات
اجرا(  حین  در  کار  حفاظت  و  )ایمنی  ساختمان«  ملی  »  مقررات  دوازدهم  مبحث  مفاد  رعایت 
به همراه »  آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی« در انجام عملیات ساختمانی الزم االجراست.

در  مندرج  ضوابط  باید  ساختمانی  ماشین آالت  و  تجهیزات  و  وسایل  به کارگیری  در  همچنین 
آیین نامه های ذیل لحاظ گردد:

الف( آیین نامه »  حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو«
ب( آیین نامه »  ایمنی تأسیسات الكتریكی با اتصال زمین«

ج( آیین نامه »  حفاظتی صنایع چوب«
د( آیین نامه »  حفاظتی ماشین سنگ سمباده«

هـ( آیین نامه و مقررات » حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشكاری«
و( آیین نامه »  حفاظتی تأسیسات و وسایل الكتریكی در کارگاه ها«

ز( آیین نامه »  حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابه جا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها«
از قبیل کلیدهای قطع و وصل، کلیدهای  در ضمن تجهیزات و وسایل حفاظت و کنترل برق، 
خودکار، فیوزها و همچنین تابلوهای برق و تخته کلیدها، باید با رعایت مقررات مبحث طرح و 
اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها )مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران( نصب و مورد 

استفاده قرار گیرند.
جمهوری  کار  قانون   85 ماده  استناد  به  ساختمانی«  کارگاه های  حفاظتی  »  آیین نامه  مقررات 

اسالمی ایران تدوین و در مورد کلیه کارگاه های ساختمانی الزم االجراست.
کلیه کارگاه های موجود و کارگاه هایی که در آتیه تأسیس می شوند باید مقررات عمومی مربوط 

به » حفاظت و بهداشت کار« را طبق ماده 48 قانون کار رعایت نمایند.
مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما خواهد بود، هرگاه بر اثر 
عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحدها حادثه ای رخ دهد، شخص کارفرما 

یا مسئول مذکور ازنظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.
برای  بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی  کارفرمایان و مسئولین کلیه واحدها مكلفند 
تأمین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امكانات الزم را تهیه و در 
اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت 

ايمنی در کارگاه ساختمانی

شکل 2ـ ضرورت تجهیز کارگاه به وسایل اطفاء حریقشکل 1ـ ضرورت رعایت ایمنی در عملیات گودبرداری
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مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل 
حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.

چنانچه کارفرما یا مدیران واحدها برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امكانات الزم را در 
اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به 
دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در هر 
کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تأمین ایمنی را به عمل آورد.
مهندس ناظر شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یكی از رشته های موضوع 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه 

صالحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.
مهندس ناظر موظف به نظارت بر عملیات ساختمانی می باشد، هرگاه مهندس ناظر در ارتباط 
با عملیات ساختمانی، مواردی را خالف مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان مشاهده نماید، 
باید ضمن تذکر کتبی به مجری، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان )شهرداری( اعالم نماید. 
هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند، باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان 

)شهرداری( و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن اعالم نمایند.
بخش دوم: تعاریف
ایمنی عبارت است از:

الف( مصون و محفوظ بودن سالمت و بهداشت کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط 
کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند.

ب( مصون و محفوظ بودن، سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیكی )تا شعاع 
مؤثر( کارگاه ساختمانی، عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند.

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

د( حفاظت از محیط زیست در داخل و مجاور کارگاه ساختمانی.
 حادثه

حادثه رخدادی غیر عمد است که به طور غیر منتظره ای اتفاق افتد و باعث خسارت مالی و یا صدمه 
جانی شود.

 حادثه ناشی از کار
حادثه ناشی از کار رخدادی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغالن در کارگاه 
اتفاق افتد. همچنین حوادثی که هنگام کمک رسانی به افراد حادثه دیده نیز رخ می دهد، حادثه 

ناشی از کار محسوب می گردد.
کارگر کسی است که بر هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و 
سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به 
درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئوالن و به طور 

عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند.
بخش سوم: نکات عمومی ایمنی

قبل از شروع عملیات ساختمانی می بایست بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه توسط 
مجری برقرار گردد.

در کارگاه ساختمانی بناهای با زیربنای بیش از 3000 مترمربع و یا با ارتفاع بیش از 18 متر از 
روی پی و یا داشتن حداقل 25 نفر کارگر و همچنین در گودبرداری بیش از 3 متر از کف گذر، 
مجری موظف به تعیین مسئول ایمنی و معرفی وی به کارکنان و مهندس ناظر می باشد. تعیین 
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و حضور مسئول ایمنی در کارگاه رافع مسئولیت های قانونی مجری و مسئوالن مربوطه نمی باشد.
در صورت احتمال وقوع حادثه، مجری موظف است تا تأمین ایمنی الزم از ادامه عملیات ساختمانی 
در موضع خطر خودداری نماید. در صورت وقوع حادثه منجر به خسارت، جرح یا فوت، مجری 
موظف است پس از انجام اقدامات فوری برای رفع خطر، مراتب را حسب مورد به مراجع ذی ربط 

اعالم نماید.
کارفرما نباید به هیچ کارگری اجازه دهد که خارج از ساعت عادی کار، به تنهایی مشغول به کار 
باشد. در صورت انجام کار در ساعت غیر عادی، باید روشنایی کافی و امكان برقراری ارتباط و نیز 

تمام خدمات مورد نیاز کارگران فراهم شود.
به  و غیر مسئول  افراد متفرقه  از ورود  و  ایمن محصور  و  به طور مطمئن  باید  کارگاه ساختمانی 
عالئم  و  تابلوها  نصب  ساختمانی  کارگاه  اطراف  در  همچنین  آید.  به عمل  جلوگیری  آن  داخل 

هشدار دهنده، که در شب و روز قابل رؤیت باشد، ضروری است.
کارگاه های  کلیه  در  باز شوند.  به سمت گذر عمومی  کارگاه  داخل  از  نباید  پنجره ها  و  درب ها 
ساختمانی باید با توجه به نوع کار و متناسب با تعداد کارگران، وسایل کمک های اولیه و آموزش 
افراد در این زمینه، تأمین شود و تمهیدات الزم برای انتقال فوری کارگران آسیب دیده یا کارگرانی 

که دچار بیماری های ناگهانی شوند، به مراکز پزشكی به عمل آید.
در کارگاه ساختمانی بناهای با زیربنای بیش از 3000 مترمربع باید وسایل ارتباطی برای تماس 

فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی فراهم گردد.
موادآلوده کننده  سایر  یا  سیمان  گچ،  با  مستمر  به طور  که  کارگرانی  به  ساختمانی،  عملیات  در 

تماس مستقیم دارند، باید یک بار برای هر شیفت کاری شیر داده شود.
اختیار  در  کافی  و  سالم  آشامیدنی  آب  باید  ساختمانی،  کارگاه های  در  کار  محل های  تمام  در 

کارگران قرار گیرد.
در هر کارگاه ساختمانی باید به ازای هر 25 نفر کارگر، حداقل یک توالت و دستشویی بهداشتی 
و محصور، با آب و وسایل کافی شست وشو ساخته و آماده شود. در هر کارگاه ساختمانی وجود 

حداقل یک توالت و دستشویی الزامی است.
 علل وقوع حادثه

1 ضعف آموزش
2 عدم رعایت ضوابط و مقررات ایمنی

3 غرور و سهل انگاری و ماجراجویی )به خصوص در جوانان(
4 بروز اشكال و نقص فنی در ابزار، وسایل و امكانات

5 پایین بودن و غیر استاندارد بودن ابزار و وسایل و ماشین آالت
6 فراموشی )ناشی از خستگی، صحبت با دیگران، احساسات یا جریان سیال ذهن می باشد(

7 خرابكاری
8 تفكر موقت داشتن )به دلیل کوتاه بودن زمان انجام آیتم های ساختمانی(

9 ضعف مدیریتی پروژه )عدم اختصاص بودجه، عدم ساختار مناسب، عدم توجه به مقوله ایمنی 
و...(

عدم به کارگیری ابزار و و وسایل حفاظت فردی 10
 تبعات و آثار سوء ناشی از حوادث و سوانح

1 تلفات جانی و ضایعات انسانی
2 خسارات مالی و اقتصادی
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3 عوارض روحی و روانی
4 بهره برداری رقبا

5 درگیر شدن در امور حقوقی و دادگاه ها
6 مخدوش شدن مدیریت و سرپرستی

7 بی اعتمادی اذهان و اخبار عمومی
8 نابودی مغزها

9 اتالف زمان
کاهش توان و استعداد ساخت و قدرت ریسک 10

بخش چهارم: نکات فنی اجرایی ایمنی در تخریب و گودبرداری ساختمان
1 رعایت مقررات و ضوابط ایمنی محدود به » حریم کارگاه« نبوده و می بایست در » حریم مؤثر 
کارگاه« به مقوله ایمنی توجه گردد. در تعیین حریم مؤثر » کارگاه« که معموالً بزرگ تر از » حریم 
کارگاه« می باشد، به موضوعاتی مانند واژگونی سازه های بلند، سقوط و پرتاب از ارتفاع، انفجار در 
کارگاه، آلودگی های صوتی و شیمیایی توجه ویژه می شود. با به کارگیری یكی از روش های » آنالیز 

ریسک و خطر« می توان » حریم مؤثر کارگاه« را مشخص نمود.
2 قبل از شروع عملیات تخریب می بایست چاه های قدیمی ساختمان با دی تیل مناسب پر شود، 
تمامی شیشه های جمع آوری شده و انشعابات آب، برق و گاز با اطالع و توسط ادارات مربوطه 
جمع آوری گردد و در صورت عبور کابل مخابرات از محل دیوار می بایست مسیر آن توسط اداره 

مخابرات جابه جا شود. توجه به مقوله » دیوار مشترک« و » تیر مشترک« از ضروریات می باشد.
3 تخریب ساختمان می بایست از باال به پایین انجام شود.

4 پرتاب و سقوط، فروریزش گود، آتش سوزی و برق گرفتگی و سوختگی ناشی از مواد مذاب از 
علل اصلی حوادث حین اجرای کار می باشد.

5 پرتاب نخاله ممنوع می باشد و برای جابه جایی نخاله می بایست به یكی از چهار روش ذیل 
عمل نمود: الف( کیسه )گونی(، ب( شوتینگ، ج( سرسره، د( پرتاب به داخل )به شرطه اینكه 
در یک طبقه انجام شود، راه های دسترسی به آن طبقه بسته باشد، وزن نخاله به اندازه دوسوم 

ظرفیت سقف باشد، نخاله ها فشار جانبی به دیوار وارد نكنند(.
6 اجرای شمع و خرپای بین ساختمان های مجاور که به » سازه نگهبان« مشهور گشته، باعث 
واژگونی ساختمان های مجاور  از  آنها می تواند  تنها کارکرد مثبت  و  نخواهد شد  پایداری خاک 

جلوگیری نماید.
7 بررسی و تحت نظر قرار دادن دیوارهای همسایه از نظر بروز ترک در آنها و شنیدن صداهای 

ناهنجار در هنگام و بعد از گودبرداری الزامی است.
8 ظرفیت جام لودر می بایست متناسب گود باشد، برای گودهای با عرض کمتر از 6 متر استفاده 

از بیل مكانیكی به جای لودر توصیه می شود.
9 در هنگام خاک برداری می بایست به نوع خاک، همچنین میزان رطوبت خاک توجه ویژه نمود، 

خاک هایی که فاقد رس بوده و خاک های با رطوبت باال، ناپایدار می باشند.
عملیات اجرایی فونداسیون می بایست بالفاصله پس از عملیات گودبرداری، انجام شود و فاصله  10

زمانی 2 هفته پس از گودبرداری حیاتی است. 
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عناوین دروس شایستگی های فنی و پودمان های آنها در سه پایه هنرستان شاخه فنی و حرفه ای ـ رشته 
ساختمان

پودماندرسپایه

دانش فنی پایه10

ضوابط فنی و مراحل اجرای ساختمان
محاسبه طول و زاویه

محاسبه سطح
محاسبه حجم و وزن

کاربرد نرم افزار اکسل در محاسبان فنی

دانش فنی تخصصی12

تحلیل مكانیک بُرداری
بررسی تعادل اجسام
تحلیل سازه مقدماتی

تعیین خواص هندسی سطوح
کسب اطالعات فنی

ساختمان سازی10

رسم فنی
نقشه کشی مقدماتی

مساحی
تهیه نقشه با وسایل ساده

تعیین مساحت و پیاده کردن با وسایل ساده

نازک کاری ساختمان10

دیوار چینی
اجرای قوس

نصب چارچوب و اندود گچ و خاک
کاشی کاری

فرش کف

اسكلت سازی ساختمان11

برش و خم میلگرد
اجرای فونداسیون

اجرای ستون
اجرای تیر بتونی )پوتر(

اجرای پله

نقشه کشی ساختمان11

نقشه کشی معماری )فاز یک(
نقشه کشی معماری )فاز دو اجرایی(

ترسیم جزئیات اجرای ساختمان و مصالح شناسی
نقشه کشی سازه )فاز یک(
نقشه کشی سازه )فاز دو(

نقشه برداری ساختمان12

ترازیابی
تعیین موقعیت

برداشت
پیاده کردن وکنترل

شاخه های نقشه برداری

فناوری های ساختمان12

متره و برآورد
کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری

کاربرد رایانه در نقشه کشی سازه
اجرای سازه های فوالدی

آزمایشگاه خاک و بتن
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جدول دروس رشته ساختمان
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توسعة حرفه ای رشته
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پايگاه های اينترنتی مربوط به صنعت ساختمان

وزارتخانه ها و سازمان ها

وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایالم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کهگیلویه و بویراحمد

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شهرداری اراک

شهرداری اردبیل

شهرداری ارومیه

شهرداری اصفهان

شهرداری اهواز

شهرداری ایالم
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شهرداری بجنورد

شهرداری بندرعباس

شهرداری بوشهر

شهرداری بیرجند

شهرداری تبریز

شهرداری تهران

شهرداری خرم آباد

شهرداری رشت

شهرداری زاهدان

شهرداری زاهدان

شهرداری زنجان

شهرداری ساری

شهرداری سمنان

شهرداری سنندج

شهرداری شهرکرد

شهرداری شیراز

شهرداری قزوین

شهرداری قم

شهرداری کرج

شهرداری کرمان

شهرداری کرمانشاه

شهرداری مشهد
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شهرداری همدان

شهرداری یزد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان نقشه برداری کشور

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

بنیاد مسكن انقالب اسالمی

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

شرکت ملی ساختمان

سازمان ملی زمین و مسكن

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

گروه ملی صنعتی فوالد ایران

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

انجمن ها و تشکل ها

انجمن آهن و فوالد ایران

انجمن بتن ایران

انجمن تولید کنندگان فوالد ایران

سندیكای تولید کنندگان لوله و پروفیل فوالدی

انجمن خوردگی ایران
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انجمن جوشكاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

انجمن صنفی شرکت های بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب ایران

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

انجمن شرکت های مهندسی و پیمانكاری نفت، گاز و پتروشیمی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران

انجمن صنفی انبوه سازان مسكن

انجمن شرکت های ساختمانی

انجمن شرکت های ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

انجمن صاحبان معادن سنگ ایران

انجمن کامپوزیت ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب

انجمن متخصصان محیط زیست

انجمن سراسری شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن غیر دولتی جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران

جامعه مهندسان مشاور ایران

انجمن مهندسی ارزش

انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشكده فنی دانشگاه تهران

جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی

دانشگاه صنعتی شریف
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دانشگاه تهران

دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه آزاد اسالمی

دانشگاه پیام نور

دانشگاه یزد

پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران

پژوهشگاه نیرو

پژوهشكده محیط زیست جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی

مرکز لرزه نگاری کشوری

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی کشور

مؤسسه تحقیقات آب

انستیتو نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور
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1 وزارت راه و شهر سازي
2 وزارت جهاد کشاورزي 

3 بنیاد مسكن انقالب اسالمي
4 شهرداري ها
5 دهداري ها

6 جامعه مهندسین مشاور ایران
7 انجمن شرکت هاي ساختماني ایران

8 سازمان نقشه برداري کشور
9 سازمان جغرافیایي نیرو هاي مسلح

1 آئین نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد 2800( -  وزارت راه و شهر سازي – 
مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن

برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان   –  )55 )نشریه  ساختماني  کار هاي  عمومي  فني  مشخصات   2
کشور – معاونت امور فني

3 اجراي ساختمان با مصالح بنایي )مبحث 8 مقررات ملي ساختمان( – وزارت راه و شهر سازي 
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان

4 مراقبت و نگهداري از ساختمان ها )مبحث 22 مقررات ملي ساختمان( – وزارت راه و شهر سازي 
– دفتر امور مقررات ملي ساختمان   

5 نشریه 119 دستورالعمل های همسان نقشه برداری جلد اول - ژئودزی و ترازیابی - سازمان 
برنامه و بودجه کشور                         

                                   
              

آئین نامه هاي مورد نیاز در رشته

سازمان ها و ارگان هاي مرتبط 


