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فصل4

قوانین و دستور العمل ها
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                        آيين نامه حفاظت عمومي

فصل اول: ساختمان
ماده 1ـ ساختمان کارگاه ها و کارخانه ها باید با وضع آب و هوای محل متناسب باشد.

ماده 2ـ برای هر کارگر در کارگاه حداقل باید 12 متر مکعب فضا منظور گردد و فضای اشغال شده 
به وسیله ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط به کار همچنین فضای باالتر از ارتفاع سه متر جزء 

فضای مزبور محسوب نمی شود.
ماده 3ـ کف عمارات کارگاه باید هموار و بدون حفره بوده و به نحوی مناسب مفروش شود که 

قابل شستشو باشد و تولید گرد و غبار نکند و موجب لغزیدن کارگران نگردد.
در مواردی که نوع کار اقتضای ریخته شدن آب را به کف کارگاه داشته باشد باید کف کارگاه 
دارای شیب متناسب و مجرای مخصوص برای خروج آب و جلوگیری از جمع شدن آب در کف 

کارگاه باشد.
ماده 4ـ در محل هایی که مواد شیمیایی و سمی به کار می برند باید بدنۀ دیوار کارگاه تا یک متر 

و شصت سانتی متر ارتفاع  از کف زمین قابل شستشو باشد.
ماده 5  ـ عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل 120 سانتی متر و پاگردهای آن متناسب با عرض 
مزبور باشد. در مورد پلکان هایی که بیش از چهار پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب 

شود و در مسیر پلکان نباید هیچ گونه مانعی وجود داشته باشد.
ماده 6  ـ عمارت کارگاه باید به تناسب وسعت محل کار به اندازه کافی در و پنجره برای ورود نور 

و هوا داشته باشد.
ماده 7 ـ کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع 

می شود حتی االمکان باید با مصالح نسوز ساخته شوند.

فصل دوم: روشنایی
ماده 8 ـ در هر کارگاه بایستی روشنایی کافی )طبیعی یا مصنوعی( متناسب با نوع کار و محل 
تأمین شود. در صورتی که برای روشنایی از نور مصنوعی قوی استفاده شود باید برای ممانعت از 

ناراحتی چشم حباب های مخصوصی نصب گردد.
ماده 9 ـ کلیه پنجره های بدنه و سقف که جهت روشنایی اتاق ها تعبیه شده و کلیه چراغ ها و 

حباب ها باید نظیف نگاه داشته شود.

فصل سوم: تهویه و حرارت
ماده 10ـ محل کار در هر کارگاه باید به طوری تهویه شود که کارگران همیشه هوای سالم تنفس 
نمایند. در مورد محل های کار پوشیده مقدار حداقل هوای الزم برای هر کارگر برحسب نوع کار 

در هر ساعت 30 الی 50 متر مکعب می باشد.
ماده 11ـ در کارگاه هایی که دود و یا گاز و یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید 
مواد مزبور با وسایل فنی مؤثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و 

خطری برای کارگران ایجاد ننماید.
ماده 12ـ در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده 

شود.
ماده 13ـ در هر سالن کار به تناسب تعداد کارگران باید درهای یک طرفه ای که به خارج باز شوند 
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به نام درهای نجات وجود داشته باشد و درهای مزبور به راهروها و یا معابر خروجی ساختمان 
منتهی شوند.

ماده 14ـ درهای خروجی نجات هیچ وقت نباید قفل باشد و باید به وسیلۀ عالیم و یا چراغ های 
مخصوصی از داخل مشخص باشد.

ماده 15ـ در موارد زیر تعبیه و نصب برق گیر الزامی است:
الف( ساختمان هایی که در آن مواد قابل احتراق و یا انفجار تولید و یا ذخیره و انبار می شود.

آنها نگهداری  یا مواد قابل اشتعال دیگر در  بنزین و نفت و روغن و  تانک ها و مخازنی که  ب( 
می شود.

ج( کوره های مرتفع و دودکش های بلند.
دارد  وجود  سریع االشتعال  یا  سریع االحتراق  مواد  یا  و  منفجره  مواد  که  نقاطی  در  16ـ  ماده 

استعمال دخانیات و روشن کردن و حمل کبریت، فندک و امثال آنها باید ممنوع گردد.
ماده 17ـ کلیه قسمت های انتقال دهنده نیرو از قبیل تسمه، فلکه، زنجیر و چرخ دنده و امثال آن 
و همچنین قسمت هایی از ماشین ها که امکان ایجاد سانحه برای کارگر داشته باشد باید دارای 

پوشش و یا حفاظ با استقامت کافی باشد.
ماده 18ـ قبل از شروع به تعمیر و نظافت و روغن کاری ماشین ها باید به طور اطمینان بخشی آنها 

را متوقف ساخت.

فصل ششم: وسایل الکتریکی
ماده 19ـ وسایل و ادوات الکتریکی باید دارای حفاظ بوده و طوری ساخته و نصب و به کار برده 

شود که خطر برق زدگی و آتش سوزی وجود نداشته باشد.
پریز در  کافی  به مقدار  است  آزاد الزم  و  ازدیاد سیم های متحرک  از  برای جلوگیری  ماده 20ـ 

محل های مناسب نصب گردد تا به سهولت بتوان از آنها استفاده نمود.
ماده 21ـ در نقاطی که احتمال صدمه به سیم های اتصال زمین می رود بایستی توسط وسایل 

یا وسیله مکانیکی آنها را محافظت نمود.
ماده 22ـ در محیطی که مواد قابل اشتعال و یا قابل انفجار )گازها، گرد و غبار، بخارات قابل انفجار، 
مایعات قابل اشتعال و غیره( وجود دارد عالوه بر اتصال زمین باید به وسایل مطمئن دیگری نیز 

از تراکم بارهای الکتریسیته ساکن جلوگیری نمود.

فصل هشتم: نظم و نظافت در کارگاه
ماده 23ـ جارو و نظافت کردن تا جایی که امکان دارد باید در فواصل نوبت های کار انجام شده و 

به ترتیبی صورت گیرد که از انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.
ماده 24ـ انداختن آب دهان و بینی روی زمین و دیوار و راه پله ممنوع است و در هر محل باید 
به تعداد کافی ظروف مخصوصی برای ریختن زباله و ظروف دیگری برای انداختن اخالط موجود 
باشد. این ظروف باید قابل پاک کردن بوده و در شرایط مناسب بهداشتی نگهداری و گندزدایی 

شوند.

فصل نهم: ناهارخوری
ماده 25ـ هر کارگاه که کارگران آن در همان جا غذا صرف می نمایند باید دارای محل مخصوصی 
با وسعت کافی و تعداد الزم میز و نیمکت برای عده ای که در یک موقع غذا می خورند باشد. محل 

غذاخوری باید دارای روشنایی کافی بوده و پیوسته طبق اصول بهداشتی پاکیزه نگهداری شود.
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ماده 26ـ ظروف غذاخوری باید همیشه پاک و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
فصل دهم: وسایل استحفاظی فردی

ماده 27ـ کارفرما موظف است در هر سال دو دست لباس کار به طور رایگان در اختیار هر کارگر 
بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف 

خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.
تبصره ـ به کارگران زن عالوه بر لباس باید سربند نیز داده شود.

ماده 28ـ به کارگرانی که با مواد شیمیایی کار می کنند باید عالوه بر لباس کار، بر حسب نوع کار 
وسایل استحفاظی الزم از قبیل پیش بند و کفش و دستکش مخصوص و عینک و غیره که آنان را 

از آسیب مواد مزبور مصون دارد، داده شود.
ماده 29ـ به کارگرانی که در مجاورت کوره های ذوب فلز و آهنگری کار می کنند باید لباس یا 
پیش بند نسوز و نقاب یا عینک و به کارگرانی که مستقیماً با مواد گداخته کار می کنند عالوه بر 

وسایل فوق دستکش و کفش نسوز داده شود.
ماده 30ـ برای سیم کشی و هر نوع کار دیگر در ارتفاعات مانند دیوارها و پله های بلند و به طور 
کلی هر محلی که امکان تعبیه وسایل حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگر مقدور نباشد باید 

به کارگران کمربند اطمینان داده شود.
ماده 31ـ لباس کارگرانی که با مواد سمی کار می کنند باید در محل مخصوصی جدا از محل 
لباس کن عمومی نگاهداری و به ترتیبی شستشو شود که کارگران را از آسیب نفوذ سم مصون 

بدارد.
ماده 32ـ برای کارگرانی که موقع کار در معرض سقوط اجسام قرار دارند باید کفش حفاظتی و 

کاله مخصوص حفاظتی از فلز و یا ماده سخت دیگری که قابل اطمینان باشد تهیه شود.
گردنده  قسمت های  نزدیکی  در  که  کارگرانی  نماید  مراقبت  است  مکلف  کارفرما  33ـ  ماده 
نگهداری  سربند  به وسیله  یا  و  نموده  کوتاه  را  موهای خود  می باشند،  کار  مشغول  ماشین آالت 

نمایند.
ماده 34ـ در مواردی که نوع کار طوری است که خطراتی برای چشم کارگران وجود دارد از قبیل 
سمباده و جوشکاری و ماشین های تراش و نظیر آن کارفرما مکلف است عینک های مخصوص 

مناسب با کار در دسترس کارگران بگذارد.
ماده 35ـ در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار و مواد شیمیایی و یا تهویه محیط آلوده به 
مواد مزبور از لحاظ فنی ممکن نباشد کارفرما موظف است ماسک و یا وسایل استحفاظی متناسب 

دیگری تهیه و در اختیار کارگر مربوطه قرار دهد.
ماده 36ـ به کارگرانی که با اشیا و مواد برنده )از قبیل ورق های فلزی و جام های شیشه و خرده 

شیشه و غیره( کار می کنند باید دستکش های متناسب با نوع کار داده شود.
تجهیزات  و  دستگاه ها  کلیه  با  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  و  گریس  روغن،  تماس  37ـ  ماده 

جوش کاری و برشکاری گاز ممنوع می باشد.
ماده 38ـ استفاده از گاز اکسیژن به عنوان جایگزین هوای فشرده ممنوع است.

ماده 39ـ استفاده از شعله جهت انجام آزمایش نشتی گازها در سیلندرها و متعلقات آن ممنوع 
است.

ماده 40ـ برای روشن نمودن مشعل جوشکاری و برشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده 
نمود.

ماده 41ـ در پایان کار و مواقعی که عملیات جوشکاری و برشکاری انجام نمی گیرد باید دستگاه ها 
از منابع اصلی برق یا گاز جدا گردد.
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ماده 42ـ کلیۀ محل های اتصال از سیلندر گاز تا مشعل را باید قبل از روشن نمودن مشعل به 
روش های ایمن و توسط کارگران ماهر مورد آزمایش نشتی قرار داد.

ماده 43ـ شلنگ و اتصاالت رابط باید استاندارد بوده و فاقد نشتی، پوسیدگی و یا هر نوع نقص 
دیگری باشد.

ماده 44ـ اتصاالت و مهره های اتصال باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرند و در صورت 
وجود هرگونه عیب یا نشتی، تعویض گردند.

باید توسط مراکز مجاز و معتبر صورت  انواع گازها  و  اکسیژن  پر کردن سیلندرهای  ماده 45ـ 
پذیرد.

آیین نامه های  بر  اساس  و  ادواری  صورت  به  باید  گازها  انواع  و  اکسیژن  سیلندرهای  46ـ  ماده 
حفاظتی و استانداردهای ملی توسط کارفرما مورد بازدید و آزمایش قرار گیرد.

ماده 47ـ کارخانجات و تولیدکنندگان سیلندرهای گاز و همچنین صنایع سیلندر پرکنی مکلف 
به درج نام شیمیایی و نام تجاری گاز بر روی بدنه سیلندر می باشند و استفاده از سیلندرهای گاز 

که نام شیمیایی و نام تجاری محتویات آن بر روی سیلندر درج نشده باشد، ممنوع است.
ماده 48ـ استفاده از سیلندرهای گاز و مولدهای گاز استیلن که دارای آسیب دیدگی یا خوردگی 

بوده و یا در معرض آتش سوزی قرار داشته اند، ممنوع است.
نور  مستقیم  تابش  و  شیمیایی  فیزیکی،  صدمات  معرض  در  نباید  گاز  سیلندرهای  49ـ  ماده 

خورشید و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند.
افتادن  از  تا  قائم و مطمئن در جای خود محکم گردند  به طور  باید  ماده 50 ـ سیلندرهای گاز 

احتمالی آنها جلوگیری شود.
ماده 51 ـ سیلندرهای گاز باید دور از مواد قابل اشتعال و انفجار نگهداری و استفاده گردد.

ماده 52 ـ نگهداری سیلندر اکسیژن در مکان تولید گاز استیلن ممنوع می باشد.
ماده 53 ـ استفاده از اتصاالت غیر استاندارد، تبدیل ها، وسایل غیر ایمن اکیداً ممنوع است.

ماده 54 ـ جابه جایی سیلندرهای گاز با اهرم کردن شیر یا سرپوش حفاظتی آن ممنوع می باشد.
ماده 55 ـ سیلندر گاز پر یا خالی نباید به عنوان غلتک یا تکیه گاه استفاه گردد.

ماده 56 ـ سرپوش حفاظتی سیلندرهای گاز باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در 
مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد.

ماده 57 ـ به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی در هنگام جابه جایی انواع سیلندرهای گاز 
استفاده از یک محفظه مناسب و ایمن الزامی است.

ماده 58 ـ هنگامی که الزم است سیلندرها به همراه رگوالتور متصل به آن جابه جا شوند، باید پس 
از بستن شیر و قرار دادن بر روی وسیله ایمن نسبت به جابه جایی آنها اقدام نمود.

ماده 59 ـ استفاده از سیلندر گاز بدون رگالتور استاندارد ممنوع است.
ماده 60 ـ گرم کردن کپسول و شیر گاز مخزن استیلن توسط شعله ممنوع است و در صورت نیاز، 

این کار بایستی توسط آب گرم صورت گیرد.
ماده 61 ـ رنگ شلنگ ها باید مطابق با استاندارد شماره 3792 و رنگ بدنه سیلندرهای گاز باید 

بر اساس استاندارد شماره 712 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.
ماده 62 ـ بهره برداری از سیلندرهای گاز فقط به صورت ایستاده مجاز است و به هیچ عنوان نباید 

در حالت افقی یا وارونه از گاز داخل آن برای عملیات جوشکاری و برشکاری استفاده نمود.
ماده 63 ـ قرار دادن اشیا بر روی انواع سیلندرهای گاز ممنوع است.

ماده 64 ـ قبل از جدا کردن رگوالتور از سیلندر گاز، باید شیر سیلندر گاز به طور کامل بسته شود.
ماده 65 ـ سیلندرهای گاز باید دور از عملیات جوشکاری و برشکاری قرار گیرند تا شعله، سربارۀ 
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داغ و جرقه به آنها نرسد، در غیر این صورت می بایست از موانع ضد آتش استفاده نمود.
ماده 66 ـ استفاده از سیلندرهای گاز به عنوان بخشی از مدار الکتریکی جوشکاری قوس الکتریکی 

ممنوع است.
ماده 67 ـ در مکان هایی که گاز از طریق سیستم لوله کشی تأمین می گردد، جنس لوله ها و کلیۀ 
تجهیزات مرتبط باید متناسب با نوع گاز و ایمن باشد، استفاده از رنگ ها و عالئم هشدار دهنده 

برای مشخص شدن نوع گاز لوله کشی ها الزامی است.
ماده 68 ـ سیلندرهای گاز پر و خالی و همچنین سیلندر انواع گازها باید جدا از یکدیگر و در محل 

ایمن نگهداری شوند.
ماده 69 ـ محل نگهداری و ذخیره سازی سیلندرهای گاز می بایست ضد آتش و مجهز به سیستم 

تهویه ایمن باشد.
ماده 70 ـ استفاده از اتصاالت مسی در عملیات جوشکاری و برشکاری با گاز استیلن ممنوع است.

ماده 71 ـ هریک از لوله هایی که گاز را از مولد یا سیلندر به مشعل های جوش کاری و برش کاری 
انتقال می دهد باید مجهز به یک طرفۀ فشاری باشد.

خود مسئول اجرای مقررات این آیین نامه بوده و مالک مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها 
خواهد بود.

ماده 12ـ انجام هم زمان عملیات مختلف تعمیراتی بر روی یک خودرو است.
ماده 13ـ کلیه متصدیان و شاغلین واحدهای تعمیرگاهی باید دارای پروانه مهارت و گواهینامه 

آموزشی معتبر باشد.
ماده 14ـ انجام کلیه عملیات تعمیر، تنظیم و آزمایش قطعات خودرو صرفاً توسط افراد ماهر و با 

رعایت نکات ایمنی مجاز است.
متفرقه  افراد  یا  و  مشتریان  حضور  و  تجهیزات  نصب  توقف،  محل های  تررد،  مسیر  ماده 15ـ 

می بایستی با خطوطی مشخص از یکدیگر مجزا گردد.
ماده 16ـ استفاده از هوای فشرده برای نظافت قطعات خودرو، ابزار و سطوح کار و لباس کار 

ممنوع است.
ماده 17ـ اعمال نا ایمن، غیر مرتبط با کار، خودسرانه و شوخی در کارگاه ممنوع است.

ماده 18ـ کلیه امور تعمیراتی بر روی سیستم های گازسوز باید عالوه بر تجهیز به وسایل حفاظت 
فردی مناسب از دستکش های ضد برودت نیز استفاده نمایند.

این  در  را  آموزش های الزم  افرادی که  توسط  باید  گازسوز  تعمیرکاران سیستم های  ماده 19ـ 
زمینه دیده باشند، انجام شود.

ماده 20ـ کلیه دستگاه های تعمیرگاهی باید دارای لوح شناسایی حاوی مشخصات فنی از طرف 
شرکت سازنده باشد.

ماده 21ـ کلیه تجهیزات، ابزارآالت و وسایل تعمیرگاهی باید در فواصل زمانی معین مورد بازبینی 
قرار گیرد.

ماده 22ـ هرگونه تغییر در تجهیزات به گونه ای که آن را از استاندارد یا طراحی اصلی کارخانه 
سازنده خارج نماید، ممنوع است.

فصل یازدهم : مقررات اختصاصی
الف ـ مکانیکی: 

ماده 23ـ ابزار کار، تجهیزات و روش کار باید متناسب با نوع کار بوده و استفاده از ابزارآالت 
مستعمل، فرسوده، شکسته و معیوب ممنوع می باشد. 
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ماده 72ـ برای جابه جایی و انتقال موتور ماشین، گیربکس و سایر قطعات حجیم و سنگین باید 
از وسایل مکانیکی مناسب استفاده شود.

ماده 73ـ پس از بلند کردن خودروی مورد تعمیر توسط جک، جرثقیل، باالبر و قبل از شروع، 
استفاده از خرک فلزی برای تثبیت کامل خودرو الزامی است.

ماده 74ـ به کار بردن هرگونه قطعات اضافی برای افزایش ارتفاع جک و خرک ها برای باال بردن 
خودرو ممنوع است.

ماده 75ـ دستگاه های جک ستونی باید دارای تجهیزاتی باشند که ضمن تثبیت صفحه جک در 
ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگیری به عمل آورد.

ماده76ـ میزان بار قرار گرفته بر روی جک باید متناسب با توان جک بوده و دارای سیستمی 
باشد که در صورت اضافه بار، از عملکرد دستگاه ممانعت به عمل آورد.

ماده 77ـ ستگاه های جک ستونی باید مجهز به سیستم هشداردهنده صوتی و نوری در هنگام 
باال و پایین رفتن باشد.

ماده 78ـ فقط تعمیرکاری که در حال تعمیر خودرو می باشد حق حضور در جک ستونی را دارد 
و تردد و تجمع سایر کارگران در زیر جک ممنوع است.

ماده 79ـ در هنگام استفاده از جک های ستونی قرار گرفتن شخص بر روی جک و یا داخل 
خودرو ممنوع است.

صورت  به  را  خودرو  که  شود  طراحی  به گونه ای  باید  خودرو  باالبر  جک های  انواع  80   ـ  ماده 
یکنواخت باال و پایین ببرد.

ماده 81  ـ قبل از پایین آوردن صفحه جک باید از عدم حضور افراد در زیر جک مطمئن گردید.
ـ کپسول حاوی گاز کولر بایستی در محلی نگهداری شود که از حرارت، تابش مستقیم  ماده 82  

نور خورشید، رطوبت، ضربه و فشار محافظت گردد.
ماده 83  ـ قبل از جدا کردن و یا تعمیر لوله های سوخت بایستی سوخت داخل لوله کاماًل تخلیه 

گردد.
ماده 84  ـ کلیه عملیات تعمیراتی بر روی مخازن سوخت گاز بایستی پس از تخلیه کامل مخزن 

صورت پذیرد.

ب ـ چاله سرویس:
ماده 37ـ روشنایی داخل چاله سرویس باید از نوع ثابت بوده به نحوی که کارگر از دید کافی 

برخوردار باشد.
ماده 38ـ نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرویس به منظور جلوگیری از سقوط خودرو به 

داخل چاله سرویس الزامی است.
ماده 39ـ قرار دادن و انبار کردن وسایل و اشیاء غیر ضروری در داخل چاله سرویس ممنوع 

است.
ماده 40ـ بدنه چاله سرویس باید از مصالحی ساخته شود که به آسانی قابل شست وشو و نظافت 

باشد.
ماده 41ـ کف چاله سرویس باید دارای کفشوی و دریچه تخلیه فاضالب باشد.

ماده 42ـ قرار دادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرویس ممنوع است.
ماده 43ـ محل قرارگیری کمپرسور هوا باید مجزا از چاله سرویس باشد.

ماده 44ـ ابعاد چاله سرویس باید طوری طراحی شود که کارگر در زمان ورود وو خروج یا حرکت 
در زیر خودرو با بدنه آن برخورد نکند.
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ماده 45ـ دهانه چاله سرویس باید مجهز به درپوش مناسب باشد.
ماده 46ـ به منظور ورود و خروج کارگران به داخل چاله سرویس باید در هر دو طرف اقدام به 

تعبیه پلکان مناسب نمود.
ماده 47ـ نصب آینه برای جلوگیری از انحراف خودرو در جلوی چاله سرویس الزامی است.

ماده 48ـ مخزن تخلیه روغن باید دارای شیر تخلیه و لوله انتقال سوخته باشد.

ج ـ باطری سازی:
ماده 49ـ در کارگاه باطری سازی هنگام آماده سازی مایع باطری باید اسید به آب و به صورت 

قطره ای افزوده گردد.
نظر  در  مناسب  موضعی  تهویه  می بایست  آب  تهیه  جهت  باطری سازی  کارگاه  در  50   ـ  ماده 

گرفته شود.
و  گاز  تجمع  از  ناشی  انفجار  از  جلوگیری  منظور  به  باطری  کردن  هنگام جدا  باید  51   ـ  ماده 
خطرات ناشی از آن ابتدا قطب منفی و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام نصب نیز ابتدا 

قطب مثبت و سپس منفی متصل گردد.
ماده 52   ـ ظروف نگه داری و انتقال اسیدها باید به در مقابل خوردگی مقاوم و در مقابل ضربات 

وارده از استحکام کافی برخوردار بوده و دارای برچسب مشخصات باشد.
ماده 53  ـ ایجاد جرقه و یا شعله در مجاورت باطری به دلیل وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار 

ممنوع است.
ماده 54  ـ آزمایش میزان شارژ باطری از طریق برقراری اتصال کوتاه قطب های مثبت و منفی 

آن ممنوع است.

دـ پنچرگیری:
ماده 55   ـ محل نصب کمپرسور هوا باید به گونه ای باشد که کارگران در معرض آلودگی صوتی 

قرار نگیرند.
ماده 56ـ شیر تخلیه کمپرسور هوای فشرده باید به طور متناوب باز شده و سوپاپ اطمینان و 

فشارسنج آن کنترل گردد.
ماده 57ـ اتوی پنچرگیری بایستی مجهز به سیستم ترموستات برای تنظیم دمای الزم باشد.

ماده 58   ـ قبل از خارج نمودن بچه رینگ، بایستی باد الستیک به طور کامل تخلیه گردد.
ماده 59   ـ هنگام تعویض الستیک باید تدابیر الزم برای جلوگیری از جابه جایی ناگهانی خودرو 

در نظر گرفته شود.
ماده 60   ـ در هنگام کار با دستگاه های الستیک در آرو پنچرگیر، باید از درگیری اعضای بدن با 

فکین و قطعات دستگاه ممانعت به عمل آید.
ماده 61  ـ هنگام کار بر روی بچه رینگ و تخلیه و یا تنظیم تراکم باد بایستی از حفاظ مناسب 

به منظور جلوگیری از پرتاب بچه رینگ استفاده کرد.
ماده 62   ـ تعویض یا تعمیر رینگ های مستعمل، شکسته، جوشی و دارای هرگونه نقصی باید 

فقط توسط افراد باتجربه انجام گیرد. 
ماده 63   ـ باز و بسته کردن پیچ و مهره های چرخ ها بایستی به صورت ضربدری صورت پذیرد و 

پس از شل شدن رینگ اقدام به باز نمودن کامل مهره ها نمود.
ماده 64  ـ در هنگام باالنس چرخ بایستی قاب حفاظتی دستگاه بر روی چرخ قرار گیرد.

ماده 65   ـ برداشتن قاب حفاظتی دستگاه باالنس چرخ قبل از توقف کامل دستگاه ممنوع است.
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فصل دوازدهم ـ سایر مقررات
ماده 66   ـ  انبار کردن مواد و لوازم یدکی، قطعات فرسوده و ضایعاتی، کارتن ها و جعبه ها بر روی 

سقف، چاله سرویس و همچنین در محوطه تعمیرگاه ممنوع است.
ماده 67   ـ کلیه وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تعمیرگاه باید در محل مناسب قرار داشته 

باشد.
ماده 68   ـ روشن گداشتن موتورهای احتراقی در محیط های بسته تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 69   ـ استعمال دخانیات، افروختن آتش و شعله باز به عنوان گرمایش و همچنین استفاده 
از بخاری های غیراستاندارد در داخل کارگاه ممنوع است.

از  باید در مکانی نگه داری شوند که  ماده 70ـ ظروف بنزین، روغن و مواد دیگر قابل اشتعال 
حرارت، شعله، جرقه و ضربه محفوظ باشند.

ماده 71ـ ظروف تگه داری مواد قابل اشتعال باید دربسته و مستحکم بوده و در برابر حرارت، 
شکستن و یا سوراخ شدن مقاوم باشد.

ماده 72ـ استفاده از مواد قابل اشتعال جهت شست وشوی قطعات خودرو، اعضای بدن، لباس کار 
و کف و دیواره کارگاه ممنوع می باشد.

ماده 73ـ بدنه کلیه وسایل و تجهیزات فلزی و همچنین تأسیسات الکتریکی باید به سیستم 
اتصال به زمین مؤثر مجهز شود.

ماده 74ـ قبل از انجام عملیات جوشکاری باید مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل کار خارج 
نمود.

ماده 75ـ در زمان انجام عملیات جوشکاری، صافکاری، نقاشی و مکانیکی بایستی نسبت به جدا 
کردن بست های باطری اقدام نمود.

ماده 76ـ در عملیات جوشکاری استفاده از مولدهای استیلن غیراستاندارد ممنوع است.
ماده 77ـ برای روشن کردن سر پیک جوشکاری باید از فندک مخصوص آن استفاده نمود.

ایمنی  اصول  رعایت  بدون  انفجار  و  اشتعال  قابل  مواد  مخازن  و  باک  جوشکاری  78ـ  ماده 
جوشکاری ممنوع است.

اتصال شیرآالت کپسول ها تحت هر شرایطی ممنوع  برای  یا گیره  از تنگ  ماده 79ـ استفاده 
است.

ماده 80   ـ برای شاسی کشی خودرو بایستی از تجهیزات ایمن و متناسب با نوع کار استفاده نمود.
ماده 81   ـ دستگاه های شاسی کش قالب دار باید مجهز به شیطانک باشد.

ماده 82   ـ اتاق رنگ بایستی مجهز به پرده آب و تهویه موضعی باشد، به نحوی که ذرات رنگ 
در محیط پراکنده نشود.

ماده 83   ـ کارگاه رویه دوزی بایستی دارای تهویه مؤثر برای خروج بخارات و گازها بوده و استفاده 
از بنزین و دیگر مواد قابل اشعال به عنوان رقیق کننده چسب ممنوع می باشد.
ماده 84   ـ شیلنگ های انتقال آب در کارواش ها باید از نوع فشار قوی باشد.

ماده 85   ـ بست و کلیه متعلقات شیلنگ های آب تحت فشار بایستی متناسب با نوع کار و فشار 
آب باشد.

ماده 86   ـ انجام کلیه امور تعمیراتی خودرو در معابر عمومی ممنوع است.
ماده 87   ـ ورود و نگه داری حیوانات در داخل تعمیرگاه مطلقاً ممنوع است.

ماده 88   ـ مسئولیت اجرای مواد مندرج در این آیین نامه با کارفرمای کارگاه بوده و در صورت 
وقوع هرگونه حاده در محل کارگاه که به دلیل عدم رعایت این مواد باشد عالوه بر جرائم متعلقه 
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قانونی مکلف به جبران خسارت زیان دیده می باشد.
این آیین نامه مشتمل بر 3 فصل و 88 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوری 
اسالمی ایران در جلسه مورخ 1387/4/5 شورایعالی حفاظت فنی مورد تصویب و در 

تاریخ 87/5/8 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.


