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 احترام؛ وبا سالم 

  پارس خود پروژه مگا بخش تجاری  نده مای باق ات یعمل یمصالح و اجرا ه یته در نظر دارد  طرح و توسعه آریا عمران پارسشرکت         

                          تاسیسات و تجهیزات(  2ابنیه و  2رتبه حداقل ) های دارای صالحیت به شرکت ، و ارزیابی کیفی یادومرحله از طریق مناقصه را 

  مانبندی مناقصه، نسبت به تکمیل زو برخوردار از توانمندی فنی و مالی واگذار نماید، لذا در صورت تمایل مقتضی است طبق برنامه 

 اسناد مناقصه اقدام و به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

 بخش تجاری پروژه مگاپارس  برقی و مکانیکی ساتیتأسابنیه،  مانده ی باق اتیعمل یمصالح و اجرا هی ته  : وضوع مناقصهـم -1

   208-207داخلی  86010620لفن ت 1م،نبش خیابان مرودشت، پالک تهران، خیابان شریعتی،خیابان معل :  محل اجرای کار -2

 )ده ماه شمسی(ماه  10 : مدت اجرای کار -3

 طرح و توسعه آریا عمران پارسشرکت  : ار()دستگاه مناقصه گز کارفرما -4

 تضمین شرکت در مناقصه : - 5

  ی هاصورت را به یکی از  ریال 500.000.000مبلغ به قصه جهت تضمین شرکت در منا ، بایست همراه با اسناد مناقصهمناقصه گر می

 ار تسلیم نماید. زمشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت )الف( به دستگاه مناقصه گ

بانکی باید به مدت سه ماه از تاریخ گشایش   نامهضمانت ، این طرح و توسعه آریا عمران پارس بانکی به نام شرکت  نامهضمانت  -1

)با کد پستی   ار،  با هزینه مناقصه گر برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.زم مناقصه گو در صورت اعال دها معتبر باشدپیشنها

 (10103907880و شناسه ملی  1639767111

 1111مسکن شعبه مستقل مرکزی کد نزد بانک  420220246177 حسابشماره بانکی به   شده نیتضمچک  -2

به شماره شبای   1111مسکن شعبه مستقل مرکزی کد ک نزد بان 420220246177 شماره  ابحسبه واریز وجه  -3

IR4701004004000420220246177   واریزیارائه اصل فیش و. 

  نامه ضمانت سپرده یا  ، انجام تعهدات نشود نامهضمانت  هیتأدامضاء قرارداد و یا  حاضر به ، برنده مناقصه مناقصه گر کهیدرصورت -1-5

 .خواهد شدضبط و با نفر دوم مناقصه ، قرارداد منعقد  مناقصه گزارتوسط   وی،  هر مناقصشرکت د

 مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. و  نامهضمانت فاقد  ات به پیشنهاد - 2-5

سایر تا زمان عقد قرارداد با نفر اول مناقصه نزد کارفرما باقیمانده و تضمین  نفر دوم شرکت در مناقصه  نامه ضمانت  -3-5

 مسترد خواهد شد. هاآن به با درخواست کتبی  هاپاکتاز بازگشائی  روز پس  7مدت پیشنهاددهندگان ظرف 

 مناقصه :  یبندزمان  -6

به نشانی مندرج  گزار دستگاه مناقصه  پیمان و رسیدگیواحد  به 24/01/99تاریخ از دریافت اسناد  وشرکت در مناقصه  منظوربه  - 6-1

 مراجعه نمایند.  مناقصات بخش  http://www.megapars.coت به آدرس شرک  تیساب وو یا     2 دربند

 باشد.می 07/02/99مورخ   شنبهروز 14:00ساعت تسلیم پیشنهادها  مهلتنیآخر - 6-2

 31/01/99مورخ  (14:00)ساعت چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه، مایل به شرکت در آن نیستید مراتب را تا آخر وقت اداری  -6-3

 .د یینمامناقصه گزار اعالم  ه دستگاه ب
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 است:  ریبه شرح ز هاپاکت  شی نحوه گشا -7

، شمرکت در مناقصمه موردقبمول واقمد شمود نیتضمم کهی درصورتگشوده شده و (شرکت در مناقصه  نیتضم یحاو ) «الف»ابتدا پاکت  (7-1

 شد. خواهد گشوده «ب»پاکت 

در اختیمار  و سایر مموارد منمدرج در مناقصمه، اسمناد و ممدارک ی کنترل شکل ستیلچک اساسبر  «ب»پاکت  یمحتو دییدر صورت تأ (7-2

و ارائمه  کوتماه سمتیل یهاشمرکتمشمخ  نممودن و  ی ازدهیم امتروز نسمبت بمه ارزیابی، 10تا ظرف ممدت  قرارگرفتهکمیته فنی و بازرگانی 

 ،گزارش به کمیسیون معامالت)مناقصات( اقدام گردد 

گشموده شمده و )پیشمنهاد قیممت(  «ج»پاکت  (اندنمودهارزیابی را کسب حداقل امتیاز  که یی هاشرکتست کوتاه) لی یاهتشرک( از بین 7-3

برنمده مناقصمه روز  3تعیمین و ظمرف ممدت  ،و ارائمه بیشمترین درصمد تهماتر ی معقولشنهادیپ متیبرنده اول و دوم مناقصه بر اساس حداقل ق 

 .گردیدارسال نامه پذیرش پیشنهاد مطلد خواهد  مابر( باپست یا ن قیاز طرکتبی)  صورتبه

 شـن ادیپ نشـده باشـد هـی اسـناد ت  نیمندرج در ا طیکارفرما طبق شرا صیشرکت در مناقصه به تشخ نیچنانچه تضم (1تذکر

 .شرکت مربوطه گشوده نخواهد شد یهاپاکت ریو سا شدهشناختهمردود  شدهارائه

 شدهشناختهمردود  شدهارائه شن ادیپ نشده باشد هیاسناد ت  نیمندرج در ا طیراطبق ش «ب »محتویات پاکت چنانچه  (2تذکر

 .شرکت مربوطه گشوده نخواهد شد  «ج»پاکت و 

برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم   شنهاددهنده یپباید به مهر و امضای مجاز تعهدآور  نامه دعوتاین  ازجملهتمام اسناد مناقصه  -8

 شود.

ترتیب اثر   مبهم و مشروطمخدوش ، صریح و بدون قید و شرط و ابهام تهیه و تنظیم گردد. به پیشنهادهای  طوربه مت باید قید شنهاپی -9

 داده نخواهد شد. 

 . 2 دربندها واحد پیمان و رسیدگی به نشانی مندرج محل تسلیم پیشنهاد  - 10
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 برقی و مکانیکی بخش تجاری پروژه مگاپارس ساتیتأسابنیه،  مانده یباق ات یعمل یمصالح و اجرا هی ته  : موضوع مناقصه -1

 : پیشن اد قیمت و مبنای پرداخت -2

 نماید. ارائه  (10)پیوست شماره شرکت در مناقصه،  قیمت را طبق فرم پیشنهادود ادی خپیشنهقیمت الف( مناقصه گر 

پیمانکار  حساب به محاسبه و  99سال الکتریکال و مکانیکال  ساتیتأس، ابنیه ی بهافهرست بر اساس  پیمانکار ی هاتیوضعصورت کارکرد ( ب

  منظورمی گردد.

 .ردیگی نممصالح و غیره تعلق  وتالتفابهماتعدیل و یا  عنوانبه مبلغی  گونهچیه (ج

 از این بابت صورت نخواهد گرفت. یاجداگانهپرداخت  و یده است لحاظ گردبه مناقصه کارگاه در برآورد منضم ( هزینه تجهیز  د

ین مصالح هزینه های تامین مصالح، می تواند قرارداد تامتاثیرات ناشی از بجهت کاهش : کارفرما بنا به مصلحت خود و  تذکر

مناقصه منعقد نماید، تصمیم گیری در این خصوص در ید کارفرما بوده و موجب  و اجرا را بصورت تفکیک شده با برنده

 صه نمی گردد .اقایجاد هیچ گونه حقی برای برنده من 

 اسناد و مدارک ضمیمه مناقصه :  -3

 (1) پیوست شماره  نامهضمانت نمونه فرم   -3-1

 (2) پیوست شماره کارگاه  حفاظتی  نامهنییآو   HSEالزامات  -3-2

 ( 3)پیوست شماره برآورد اولیه -3-3

 (4شماره  وستی)پ ی اجرائ یهانقشه و  ی مشخصات فن -3-4

 (5شماره   وستی)پکلی  یبندزمان برنامه  -3-5

 ( 6شماره  وستی)پ شرکت در مناقصه ی فرم اعالم آمادگ -3-6

 ( 7ره ماش وستی)پارزیابی کیفی  دستورالعمل  -3-7

 (8شماره  وستی)پ ور لیست مصالحوند -3-8

 ( 9شماره  وستی )پ مشخصات واحدهای تهاتری -3-9

 (10شماره  وستی)پفرم پیشنهاد قیمت  -3-10

 : ی کارمدت اجرا -4

 .باشدی م ماه شمسی  10مدت اجرای عملیات موضوع قرارداد 

 : هاشن اد یپارائه   -5

الک و   سربسته  صورت به تکمیل نموده و در سه پاکت جداگانه به شرح زیر اس اسناد مناقصه پیشنهاد خود را بر اس شنهاددهندگان یپ

 نمایند .  مناقصه گزارتسلیم  مهرشده 

 شرکت در مناقصه   نامهضمانت ( حاوی  الفپاکت 

مدارک   سایرراه ارزیابی کیفی به هم دستورالعملو ( A3در قطد ) هانقشه و ( A4 در قطد)مشخصات فنی ، پاکت ب( اسناد مناقصه 

   که ممهور و به امضای صاحبان مجاز امضای مناقصه گر رسیده باشد. شده واسته خ

   پاکت ج( حاوی پیشنهاد قیمت و آنالیزهای مربوطه
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  خود می باشد  یب پیشنهادی و ضر ابنیه، تاسیات برقی و مکانیکی(  رشته به تفکیک هر ) ارائه آنالیز قیمت  پیشنهاد دهنده ملزم به  -1تبصره 

 . مردود خواهد بودوی پیشنهاد قیمت   صورتدر غیر این  

 به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط و ناق  ترتیب اثر داده نخواهد شد .  -2تبصره 

  یهر سه پاکت نام و نشان ی در لفاف جداگانه الک و مهرشده، قرارگرفته و رو د یبا الف و ب و ج   یهاپاکت از  کیهر تذکر (  

 دد .  درج گرره مناقصه عنوان و شما مانکار،یپ

 :اختیار قبول یا رد پیشن ادات  -6

یک یا کلیه  . کارفرما در قبول یا رد دینمای مبرنده مناقصه را تعیین  ،هامت یق و بررسی آنالیز شده ارائه پیشنهادات کارفرما با بررسی 

 اعتراضی ندارند. گونه چ یه  حق کنندگانشرکتپیشنهادها مختار بوده و 

   : کنندگان ا تبانی برخورد ب -7

تشخی  صالحیت پیمانکاران ساختمانی و   نامهنیآئ 56طبق ماده  اندکرده تبانی  باهمهرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاددهندگان 

 با آنان رفتار خواهد شد.   هاآن نحوه ارجاع کار به 

   : تع دات  انجام  نامهضمانت م لت ارائه  -8

بابت   را  مبلغ ناخال  قرارداد %5الغ برندگی توسط مناقصه گزار، به میزان پس از اب  روز ده  حداکثر طیبرنده مناقصه متعهد است 

  عنوانبه شرکت در مناقصه برنده اول ضبط و نفر دوم  تضمین صورت نیا. در غیر هدات به مناقصه گزار تحویل نمایدتضمین انجام تع

 برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 

 :  هانقشه  -9

 ارائه گردد. ) ب (  و در پاکت گردیده  ضمیمه اسناد مناقصه   مناقصه گرچاپ و با مهر و امضاء  A3 ددر قط ستیبایم اهنقشه کلیه 

 :اولویت اسناد و مدارک  -10

 اولویت اسناد و مشخصات فنی عبارت است از :  

 اسناد و شرایط مناقصه  -10-1

 شرایط خصوصی پیمان   -10-2

 شرایط عمومی پیمان -10-3

 ت فنی خصوصیو مشخصا هانقشه  -10-4

 و استانداردهای فنی   هادستورالعملمشخصات فنی عمومی ،  -10-5

   گر مناقصهتوسط  شده ارائه برآورد و آنالیز  -10-6

 :ورات قرارداد ـ کس -11

 باشد.   طرح غیر عمرانی بوده و پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پیمانکار می -11-1

مین اجتماعی  ألیست و حق بیمه پرسنل خود را به سازمان ت هرماههمین اجتماعی أبق قوانین سازمان تموظف است ط انکارپیم -11-2

نهایی و پرداخت   حسابه یتسوارسال و پرداخت نماید. پس از خاتمه قرارداد ، اخذ مفاصا حساب به عهده پیمانکار بوده و 

 باشمد.  ه میقطعی پس از اخذ مفاصا حسماب بیم  ت یوضعصورت
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  پیمانکار  ت یوضعصورتبه همراه مبلغ آخرین درصد کسر و  5 تیوضعصورت از هر اجتماعی  نی تأمقانون  38مطابق با ماده  -11-3

پیمانکار   بستانکاری حساببه مین اجتماعی أسپرده نزد کارفرما نگهداری و این مبلغ پس از ارائه مفاصا حساب بیمه از سازمان ت عنوانبه 

 گردد.می منظور

  جلسهصورت شود که نصف آن پس از تنظیم حسن انجام کار کسر و در نزد کارفرما نگهداری می عنوان به  %10از هر کارکرد  -11-4

تحویل قطعی   جلسهصورت قطعی و نصف دیگر پس از سپری شدن دوره تضمین و تنظیم  تیوضعصورت تحویل موقت و تصویب 

 .گرددمی منظورار پیمانک بستانکاری حساببه آزاد و 

پیمانکار  کارفرما به توسط امور اقتصاد و دارائی کشور محاسبه و سازمان قوانین فعلی و آتی  اساس بر افزوده ارزشمالیات بر  -11-5

  .گرددیمپرداخت 

ا اتمام عملیات  بیمه مسئولیت مدنی ، بیمه حوادث کارگران و کارکنان خود در کارگاه ت اخذ پیمانکار موظف است نسبت به -11-6

. و  وضوع پیمان و همچنین خسارات وارده به اشخاص ثالث در برابر خطر حوادث ناشی از اجرای عملیات موضوع مناقصه اقدام نمایدم

 را تحویل کارفرما نماید . هانامهمه یباصل 

 : نحوه پرداخت  -12

و  دسممتور کارهمماهممای اجرایممی، بممق نقشممهآن را کممه طار تا شروع ک تاریخ از  شده انجامکارهای  تیوضعصورت هرماه در آخر پیمانکار 

منضم به پیمممان، محاسممبه کممرده و در آخممر ممماه تسمملیم کارفرممما ) دسممتگاه نظممارت (  برآورد و اسناد بر اساسباشد، می هامجلسصورت

 باقیمانممده مبلممغ 11و همچنممین اعمممال کسممورات قممرارداد مطممابق ممماده  تیوضممعصورتنهممایی أییممد . پممس از رسممیدگی و تدیمم نمایم

و بممر اسمماس آن  گممرددی) تهمماتر( نممزد کارفرممما مثبمموت مدیمم عنوان خرپرداخت بممه الحسابیعنوان علبخش تهاتر بهدر  تیوضعصورت

صممورت به زیمم ن ی. بخش نقممدگرددیم یو آزادساز  یتخص مانکاریبه پ فروششیپ ایجهت فروش و  مانیموضوع پ یتهاتر یواحدها

 شد . خواهد یکارساز ارمانکیحساب پنقد به

 :  پرداختش ی پ -13

به  به شرح ذیل و در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی  پرداختش یپبه عنوان  با رعایت نسبت نقد و تهاتر() قرارداد مبلغده درصد تا سقف 

 : پرداخت می گردد پیمانکار 

 درصد پس از ابالغ قرارداد. 3الف( 

 ؛کارفرما توسط اس صورت وضعیت تایید شده رفت فیزیکی بر اسدرصد پس از حصول پانزده درصد پیش 3ب( 

 ؛ پس از حصول چهل درصد پیشرفت فیزیکی بر اساس صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمادرصد  4ج(

 

 : سایر شرایط  -14

  کار در  یاجرا تی لخود را که مسئوو دارای صالحیت فنی الزم  یرسم نده یموظف است پس از مبادله قرارداد نما مانکاریپ -14-1

موضوع قرارداد در   یموظف است در طول مدت اجرا نده ینما ن یو ا دینما یکارگاه را به عهده خواهد داشت کتباً به کارفرما معرف

 کارگاه حضورداشته باشد. 
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  مانکار هده و هزینه پیع به ی بندزمانجهت انجام عملیات موضوع مناقصه متناسب با برنامه  از یموردنکلیه ابزار و تجهیزات  نیتأم -14-2

   باشدیم

مطابق با وندور  کارفرما  دیی تأپیمانکار بوده و موظف است از مصالح مورد  و هزینه  به عهده و حمل به طبقات تهیه کلیه مصالح  -14-3

 استفاده نماید .   (8شماره  وستی)پلیست 

 به عهده پیمانکار است. قال به طبقات و انتاجرایی یات عمل از یموردنآب ، برق ، گازوئیل و مخابرات   نیتأمتهیه و هزینه  -14-4

و در صورت بروز   باشدیم ری غپیمانکار موظف به بررسی و تدبیر راهکارهای الزم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به  -14-5

  پیمانکار بوده و  ی به دعاوی در مراجد ذیصالح و پرداخت خسارات احتمالی وارده به عهده گوئ پاسخهرگونه خسارت احتمالی 

 ندارد. هاآن کارفرما تعهدی در قبال 

یلی اجرایی هفت روز از تاریخ مبادله پیمان است ، جزئیات روش تهیه برنامه  صپیمانکار برای ارائه برنامه زمانی تف مهلتنیآخر -14-6

 مورد تأیید کارفرما باشد.  ستیبایمیلی و بهنگام کردن آن صزمانی تف

را در سه نسخه تهیه و همراه با احجام و   و شناسنامه تحویل پروژه  ازبیلت کار یهانقشه  ستیبایم کارعملیات پیمان پس از اتمام -14-7

 دهد.  ارائهکارفرما  به مقادیر آن 

  مصالح، تجهیزات، یآورجمدبرچیدن کارگاه شامل  . کارگری به عهده پیمانکار است یهااتاق تجهیز و برچیدن کارگاه و تهیه  -14-8

و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح   آالتنیماش، مصالح، تجهیزات، زائدهای موقت، خارج کردن مواد انسیسات و ساختمأت

 باشد.  های تحویلی کارفرما میو تمیز کردن محل

پرداختی   گونهچ یهین بابت بر عهده پیمانکار بوده و از ا آن یباراندازو همچنین بارگیری و  به طبقات حمل مصالح، هیتخل -14-9

  .ردیگی نمصورت 

 به طبقات انتقال دهد.خود موضوع قرارداد را توسط باالبر  ازیموردنپیمانکار موظف است مصالح  -14-10

 به عهده پیمانکار است .   موضوع قرارداد و انتقال به طبقات ازیموردن هزینه بارگیری و تخلیه مصالح و لوازم  -14-11

 . باشد یم مانکاریو ... بر عهده پ یشیگرما لیوسا  هی ته  ما ول سردر فص شده انجام  اتیعمل ازمراقبت و   یدارگه ن  فهیوظ -14-12

  در ...(  و  نصب نرده ایمنی، نوار خطر، چراغ هشدار ازجمله) تمهیدات الزم انجام رعایت موارد ایمنی و پیمانکار موظف به -14-13

در چارت سازمانی خود   HSEیک نفر کارشناس  ستیبایمین امر اجرای صحیح ا ظورمنبه و  باشدی ممحل کارگاه تحت ید خود 

بر  هرگونه مواردی که  توسط پیمانکار، رعایت نکات ایمنیعدم  در صورتباشد،  حضورداشته در کارگاه  وقتتمام  صورتبه لحاظ و 

  عنوان به مربوطه  یهانامه ن ییآین و تمان و سایر قوان، مبحث دوازدهم مقررات ملی ساخساختمانی یهاکارگاه حفاظتی  نامهن ییآاساس 

مطالبات پیمانکار کسر   هرگونه درصد باالسری از  30مترتب با احتساب  ی هانه یهزتلقی گردد، توسط کارفرما رفد و  سازحادثه عامل 

 . گرددیم

 گرددی مدهکاری وی منظور ب  حساببه جریمه  ریال 000,000,20روزانه مبلغ ( در صورت عدم توجه پیمانکار به مسائل ایمنی 1صره بت 

   ادعایی در این خصوص نخواهد داشت .  گونه چ یهپیمانکار  و 
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مسئولیت   درهرصورت توسط کارفرما بدل از اصل تعهد پیمانکار نبوده و  سازحادثه  ( بدیهی است اخذ جریمه و یا رفد موارد 2تبصره 

 مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .  گونه چیهده و کارفرما شخ  پیمانکار بو  بروز هرگونه خسارت اعم از مالی یا جانی بر عهده 

و کلیه حقوق و مزایای   قرار داده  یا ستاد در اختیار کارفرما در کارگاه جهت کار خدماتی  نفر نیروی  پنج است پیمانکار ملزم  -14-14

مسئولیتی در خصوص پرداخت حقوق و   نه گوچ یهت کارفرما را مطابق با قوانین و مقررات جاری، پرداخت نماید، بدیهی اس هاآن

 مزایای افراد مذکور ندارد . 

از جمله   یکامل به تعداد کاف زات یبا تجه کارفرما دستگاه نظارت یبرادفتر کارگاهی مناسب امکانات  نیتأمهزینه تهیه و   -14-15

بر عهده  نفر  10به تعداد روزانه  ا کیفیت مطلوبب ( ناهار)ه غذا یک وعدو  کامپیوتر، پرینتر و فکس با مشخصات مورد تایید کارفرما 

 پیمانکار می باشد ؛ 

و کلیه تبعات قانونی ، مالی ،   باشد یمجهت کار در ایران ممنوع  الزم مجوزهای فاقد افراد زیر سن قانونی کار و  یریکارگبه  -14-16

   . اشدبیمده پیمانکار مستقیماً به عه الذکرفوقجزایی و کیفری عدم رعایت موارد 

بوده و این امر بنا بر شرایط   ویبه عهده  اجراشده تا تحویل موقت عملیات تحت ید پیمانکار حفاظت فیزیکی از کارگاه  -14-17

  مسئولیتی در قبال اموال، اجناس و  گونه چیهو ... خواهد بود و کارفرما  مداربسته کارگاه شامل حصار کشی، گماردن نگهبان، دوربین 

 بوط به پیمانکار ندارد . سایر تجهیزات مر

 موقدبه وجه التزام عدم ایفای  عنوانبه ریال  000,000,30برابر مبلغی تأخیر غیرمجاز در تکمیل و تحویل پروژه  هرروزبه ازای  -14-18

 . گرددیم   پیمانکار منظوربدهکاری هرگونه   حساببه تعهدات  

به میزان   ، در صورت عدم ارائه گزارش روزانهباشدیمفرمت ابالغی کارفرما روزانه مطابق با پیمانکار موظف به ارائه گزارش  -14-19

 .گرددیم کسر مانکاری پ ت یوضعصورت جریمه از کارکرد دوره متناظر،  عنوانبه دو در هزار 

پیمانکار   آن به عهده  کردن در صورت نیاز به اجرای داربست جهت اجرای عملیات موضوع مناقصه هزینه داربست بندی و باز -14-20

 .است

از این بابت   یاجداگانه استاندارد و توسط دریل انجام پذیرد و هزینه  صورتبه  ست یبایم هاپست نبشی وال  یکارسوراخ  – 14-21

 . گرددینمپرداخت 

 .باشدیمدر صورت وجود برخی مصالح در انبار کارفرما اولویت در استفاده از مصالح کارفرما  -14-22

   یی اجرا یکارهاالزم را در خصوص  ی هایآگاهاقدام نموده و کلیه پروژه  ت یاز سا د یبازد نسبت به  یستیبا دهندگانشنهادیپ -14-23

  گونه چ یهو  نمایداشتباه خود  ا یو  ی استناد به ناآگاه تواند ی نم شنهاد،یپ م یتسل پس از  شنهاددهنده یآورند. پ به دستموضوع مناقصه را 

 نخواهد شد. رفتهیپذ نشده ینیبش یپو نواق    راداتیبروز ا ای پروژه و زمانمدت شیاافز ی بابت برا  نیاز ا ییادعا

 : دوره تضمین  -15

  شود یمین یتع پیمان شرایط عمومی 39، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده عملیات موضوع پیمانکار حسن انجام 

استرداد   .شودی مشرایط عمومی پیمان عمل  42و طی آن به ترتیب ماده  گرددیمر، تضمین ه از سوی پیمانکاما 18ت برای مد
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است   ذکران یشاصورت خواهد گرفت. طبق مفاد شرایط عمومی پیمان  ،حسن انجام کار پیمانکار انجام تعهدات و سپرده  نامهضمانت 

 . باشداط با موضوع قرارداد نمیپیمانکار در ارتبهای از سوی کارفرما به منزله رفد مسئولیت آزادسازی تضامین مذکور 

                                                            مهر و امضاء                                                                                                                                                                          
     مناقصه گر                                                                                                                                                                          
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 1اره یوست شمپ
 شرکت در مناقصه  نامهت ضماننمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

12 

 

 شرکت در مناقصه *    نامهضمانت*  

 )نمونه یک (                                                       
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 ، این**شرکت نماید      ****               در مناقصهمایل است 

 از*                           ، در مقابل***                        ، برای مبلغ               ریال تضمین

 کنندهشههرکتکههه شیشههنهاد  دهدیمچنانچه***            به این**                   اطالع  دینمایمو تعهد 

انجههات تعهههدام شیمههان  نامهضههمانتان مربههوی یهها ت ههلی  از امضای شیمهه  هیلمشاراواقع و  موردقبولبرده امن

استنکاف نموده است، تا میههنان                    ریههال هههر مبلکههی را کههه ***                مدالبههه نمایههد، 

ه اثبههام بدون اینکه احتیاجی ب        دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                  محضبه

در  درنهه یبیا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشههد ،  اظهارنامهیا اقامه دلیل و یا صدور استنکاف 

 ***                      بپردازد.کردحوالهوجه یا 

بههه . این مدم بنا ه تمعتبر      سه ماه است و تا آخر ساعت اداری روز          نامهضمانتمدم اعتبار این 

 **       کهیدرصورت**                برای حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است و ی*درخواست کتب

را تمدید کنههد و یهها *                        موجهه  ایههن  نامهضمانتنتواند یا نخواهد مدم این                  

د**                   متعهههد اسههت ق بهها تمدیههد ننمایهه را مواف                     تمدید را فراه  ن ازد و **   

را در وجههه یهها حوالههه یهها  نامهضههمانتدر ایههن  شههدهدرجبدون اینکه احتیاجی به مدالبه مجدد باشد، مبلههغ 

 ***                            شرداخت کند.کردحواله

در  نامهضههمانته نشود، مدالب           ی ***              قرر از سودر مدم م نامهضمانتچنانچه مبلغ این 

 باطل و از درجه ساقط است، اع  از اینکه م ترد گردد یا م ترد نگردد.                                                         خودخودبهسررسید، 
 

 *عنوان شیمانکار 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 اجراییدستگاه  ***عنوان

 موردنظررداد ****موضوع قرا
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 انجام تعهدات * نامهضمانت*  

 )نمونه دو(
 

 نظر به اینکه*                       به نشانی:

 به این****                     اطالع داده است قصد اسناد قرارداد**

 از*                              را با*                              دارد، این***         

 ل ***         برای مبلغ                                                                                   ریال در مقاب

 دیهه نمایمتضههمین و تعهههد  ردیهه گیمبههه عهههده  ادشههدهیقههرارداد  موج بهههانجههات تعهههداتی کههه  منظور بههه

 به این**                                                  نامهضمانتاز انقضای سررسید این کتباً و قبل                              ***   کهیدرصورت

تخلف ورزیههده  ادشدهی*                               از اجرای هر یک از تعهدام ناشی از قرارداد دهد کهاطالع 

 که***   یال، هر مبلکی رار                         است، تا مینان        

 دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی***                                  محضبهمدالبه کند، 

در وجه یا  درن یببدون آنکه احتیاجی به صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد، 

 بپردازد.                                         *** کردحواله

 تا آخر وقت اداری روز  نامهضمانتمدم اعتبار این 

 است و با درخواست کتبی ***                    

و  باشههدیم، برای مدتی کههه درخواسههت شههود قابههل تمدیههد شدهنییتعواصله تا قبل از شایان وقت اداری روز 

 را تمدید کند و یا*  نامهضمانتاین یا  نخواهد مدم  نتواند                   **        کهیدرصورت

 موج  این تمدید  را فراه  ن ازد و نتواند**                                          را حاضر به تمدید نماید**

                                                    **   کردحوالهههدر وجههه یهها  در بههار را شدهدرجمتعهد است بدون آنکه احتیاجی به مدالبه مجدد باشد، مبلغ 

 شرداخت کند.
 

 *عنوان شیمانکار 

 **عنوان بانک یا شرکت بیمه

 ***عنوان دستگاه اجرایی

 موردنظر****موضوع قرارداد 
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 2پیوست شماره 

 
 ساختمانی یهاکارگاهحفاظتی   انمهیی آ و  HSE الزامات

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

15 

 

به مقررات اختصاصی سایت محل احداث موضوع قرارداد، نسبت به رعایت کامل ضوابط   ل موه بر رعایت و عپیمانکار متعهد است عال  -1

( یا گواهینامه قانونی یا تخصصی مرتبط  معتاد افراد ازجملهافراد فاقد سالمت روحی و جسمانی ) یریکارگبه عدم  ازجمله HSEو مقررات 

انفرادی یا شغلی ، عدم استفاده از ابزار و امکانات مستعمل ، معیوب و   ی ندون تجهیزات ایماستفاده از نیروی انسانی ب به نوع خدمت ، عدم 

تأیید  های مورد های ارت از شرکتییدیه چاهأفاقد معاینه فنی و یا فاقد گواهینامه بازرسی فنی ، اخذ ت آالتنیماش یریکارگبه ، عدم منیناا

قبلی کارفرما، جلوگیری از تأیید و نظایر آن بدون اخذ مجوزهای قانونی و   حفاری، انفجاراتناک مانند انجام کارهای خطراستاندارد ، عدم  

از جمید  کاری پا، حفظ کامل امنیت و حفاظت محل کار و مصالح  یطیمحست یزو سعی در حفاظت از منابد طبیعی و  ستیزط یمحتخریب 

 .اقدامات الزم را صورت دهد HSEن هماهنگی با م کار در ساعات غیرعادی بدوخطرات و سوانح طبیعی ، عدم انجا 

معمول دارد و در صورت بروز    HSEالزم را برای جلوگیری از وقوع حوادث مصرح در قوانین  یهاینیبش یپپیمانکار متعهد است کلیه  -2

رش ازواقعه و اعالم گثبت ساعت نسبت به  48ف مدت های شغلی و نظایر آن ظرهرگونه حادثه یا شبه حادثه ، رویداد، نق ، بیماری

جانی و هرگونه نق  عضو احتمالی و کلیه   رمنتظره یغمکتوب به کارفرما و سایر مراجد ذیصالح اقدام نماید. مسئولیت وقوع هرگونه حادثه 

 .هستبر عهده پیمانکار   کالًخسارات جانی و مالی احتمالی آن در خصوص پیمانکار و کارکنان مربوطه در انجام موضوع قرارداد 

(، وزارت  کاربهداشت حفاظت و  یهانامه ن ییآ ازجملهرعایت مجموع قوانین و الزامات وزارت کار و امور اجتماعی ) ه بپیمانکار ملزم  -3

ضاء  ار با ام. پیمانکباشدیم، ملی و سازمانی  یالمللن یبو سایر الزامات  ستیزطیمحبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت 

داخلی و کشوری مرتبط با آن اطالع کامل دارد و مسئولیت   یهاه ی ابالغو   هابخشنامه و   HSEاز جمید قوانین  که دینمای متأیید  مؤکداًقرارداد 

  ها هی ابالغ و  هادستورالعملعهده گرفته است. همچنین پیمانکار خود را متعهد به رعایت کلیه ه کامل ب  صورتبه را  هاآن رعایت و عمل به 

 داند. خصوص می ینکارفرما در ا ارسالی از سوی

  ی ها مهیجرکلیه عواقب و  صورت ن یا)اتباع خارجی( استفاده ننماید و در غیر  بیگانه کارکنانپیمانکار متعهد گردید از کارگران و  -4

  نهوگچ یه این زمینه  الع پیمانکار رسانده است درباشد و کارفرما چون اخطارهای الزم را در این زمینه به اطعهده پیمانکار میه متعلقه ب

 مسئولیتی نخواهد داشت. 

پرسنل شاغل در انجام موضوع این قرارداد اعم از بیمه درمانی ، عمر ،  یریکارگبه مقررات قانون کار را در  هیکل دینمایمپیمانکار تعهد  -5

انجام موضوع این  نیر پیمانکار در حکارگران و متخصصین شاغل به مین خسارت جانی و مالی کاأحوادث و... را انجام داده و مسئولیت ت

 عهده گیرد.ه قرارداد را ب 

پیمانکار موظف است قبل از شروع پیمان و عملیات اجرایی نسبت به تهیه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی مناسب برای نفرات خود   -6

نماید. در راستای حصول این   یتل ایمنی و بهداشده از وسایرا ملزم به استفابایست پرسنل خود متناسب با شغلشان اقدام نماید. پیمانکار می

  طور بهکارفرما  صورت  نیا. در غیر هستکارفرما  HSEواحد تأیید مفاد ، پیمانکار ملزم به تهیه وسایل حفاظت فردی متناسب و مورد 

 نمود. کسر خواهد پیمانکار  ت یوضعصورت از  یرباالس %15 عالوه به را  شده انجام مستقیم موضوع را اجرای نموده و هزینه 

  HSEرابط ، یا نماینده یا مسئول  عنوانبه پیمانکار موظف است به تناسب میزان و نوع فعالیت نسبت به معرفی حداقل یک نفر یا بیشتر  -7

  HSEمدیریت تأیید یست به اببه کارفرما اقدام نماید صالحیت فرد مذکور می HSEمرتبط  یهادوره دارای مدارک مرتبط یا گذراندن 

 بایست نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.فرد مذکور ، پیمانکار می دییتأعدم صورت  رفرما برسد. دراک 

   HSE تخصصی( قرار داده و آنان را با اصول اولیه-)مقدماتی HSEالزم  یهاآموزشپیمانکار موظف است کارکنان خود را تحت  -8

ثبت نموده و مستندات خود را به کارفرما ارائه نماید   نادر پرونده کارکنو اید و گواهی الزم را اخذ خطرات شغلی و... آشنا نم

  %15مربوط را پس از اعمال  یهانه یهزتواند این موضوع را انجام داده و الزم انجام ندهد کارفرما می ی هاآموزشپیمانکار  کهیدرصورت

 باشد.  پیمانکار می ه دعهه عهد مذکور ب مسئولیت انجام ت درهرحالید پیمانکار کسر نما ت یوضعصورت باالسری از 
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خودداری نماید.   ندینمایمافرادی که مواردی نظیر انواع مواد مخدر ، مشروبات الکلی و... مصرف  یریکارگبه پیمانکار متعهد است از  -9

 د.  ه دکارفرما ارائه  ی پرسنل خود قرار داده و بهزمانی مستندات این موضوع را در پرونده پزشک  ی هادوره پیمانکار موظف است در 

موجود بایستی برای کلیه پرسنل توسط پیمانکار صورت پذیرد و   ی هادستورالعملطبق  یادوره انجام معاینات بدو استخدام و   -10

 مستندات آن نگهداری گشته و به کارفرما ارائه گردد.

موجود توسط   یهاتورالعملسد...( طبق نومی و، ارگوگردوغبارصدا، نور، لهازجم ) محیط کار آوران یزعوامل  یریگاندازه انجام  -11

 پیمانکار صورت پذیرد و مستندات آن به کارفرما ارائه گردد.

های کارگری و  خوابگاه  یپاشسمتهیه محل اسکان مناسب و متناسب با تعداد کارکنان و تهیه وسایل گرمایش و سرمایش استاندارد و  -12

 رالعمل موجود بایستی توسط پیمانکار صورت پذیرد.وتموارد مطابق دس اشتی و حمام و رعایت کلیههدب ی هاسیسروتهیه 

وسایل   ) ازیموردنمین اقالم أاختصاص دهد ، مبلغ فوق باید صرف ت  HSEبخشی از مبلغ قرارداد را به امور  ستیبایمپیمانکار  -13

 ، آموزش و...( گردد.یسازفرهنگ حفاظت فردی، 

  یهاپرداخت طی نماید کارفرما مختار است تنبیهاتی شامل تذکر ، توقف خت  HSE ٔ  نهیدرزمش پیمانکار از تعهدات خوی کهیدرصورت -14

 . قطد همکاری را در نظر گیرد پیمانکار ، جریمه نقدی و نهایتاً

 م ر و امضاء                                                                                                                                                 
 مناقصه گر                                                                                                                                            
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 یساختمان یهاهکارگا یحفاظت نامهنییآ

 

 تعاریف و شمول دامنه هدف، –صل اول ف 

 :هدف – الف

ایمنی و حفاظممت  نیتأمو  یساختمان اتیعملمالی در  و یجان خساراتصدمات و نامه پیشگیری از حوادث منجر بههدف از تدوین این آیین

 است. یساختمان یهاکارگاه شاغل در  یانسان یروین

 دامنه شمول – ب 

 است. االجراالزمهای ساختمانی اسالمی ایران تدوین و در مورد کلیه کارگاه  یرقانون کار جمهو 85به استناد ماده  نامهنییآمقررات این 

 ساختمانی کارگاه  در کارصاحب تعریف – ج 

ند نمموع از عملیممات قانونی مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجام یک یا چ مقامقائمشخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک یا  کارصاحب

 طبممق بممریک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی متعلممق بممه خممود  رأساًنماید و یا خود پیمانکار محول می را به یک یا چندساختمانی 

 گردد.مقررات قانون کار بکاری گمارد که در حالت دوم کارفرما محسوب می

 کارگاه ساختمانی در کارفرما تعریف – د 

مقررات قانون کار  طبق برکه یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه ساختمانی  یت حقیقی یا حقوقه ساختمانی شخصی اسدر کارگاکارفرما 

 باشد. کارصاحبگمارد اعم از اینکه پیمانکار اصلی، پیمانکار جزء و یا خود بکار می حساببهو 

 ناظر مهندس تعریف -  هم 

تمان دارای پروانممه اشممتغال بممه کممار مهندسممی از خاو کنتممرل سمم  یهندسمم منظامقممانون  طبق بروقی که مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حق

 گیرد.می عهده  بررا ساختمانیازعملیات یقسمت ای تمام بر نظارت تیمسئول، تیصالحوزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود 

 کار از ناشی حادثه تعریف – و

افتد و و به سبب آن برای کارگر اتفاق می فهیوظانجامدر حین  هی است ک احادثه اجتماعی نیتأمقانون  60اده حادثه ناشی از کار به استناد م

در کارگمماه و  ده یمم دحادثهنجات سممایر افممراد  منظوربهگردد. حوادثی که برای کارگر در حین اقدام و روان وی می جسم برموجب صدماتی 

 گردد.دثه ناشی از کار محسوب میدهد نیز حامساعدت به آنان روی می

 ذیصالح شخ  فتعری – ز 

شخصی است که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی یا کاردانی از وزارت مسکن و شهرسازی و یمما  نامهنییآاین  ازلحاظشخ  ذیصالح 

 طه باشد.ای وزارت کار و امور اجتماعی در رشته مربوپروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه

 کلی مقررات –فصل دوم  

 قانونی اخذ گردد. ربطیذها و مجوزهای الزم توسط مالکان و صاحبان کار از مراجد از شروع عملیات ساختمانی باید پروانه لب: ق1 ماده 

قممانون کممار،  87بممق ممماده هممای موجممود، بایممد طهای جدید یا توسعه کارگاه کارگاه  سیتأس: قبل از شرع عملیات ساختمانی مربوط به 2 ماده 

و تایید بممه واحممد کممار و امممور  اظهارنظربرای  کاربهداشتدر امر حفاظت فنی و  ینیبشیپ ازلحاظ موردنظرهای طرح های ساختمانی ونقشه

 گردد. ارائهاجتماعی محل 

 .رماستکارف عهده  برقانون کار  95و  91مواد  اساس بر نامهنییآ: مسئولیت اجرای مقررات این 3 ماده 

عملیات ساختمانی از ابتدا تا پایان کار را کالً به یک پیمانکار محول نماید، پیمانکممار مسممئول اجممرای  اجرای کلیه کارصاحب: هرگاه 4 ماده 

 در کارگاه خواهد بود. نامهنییآمقررات این 
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 ه دیمانکار در محدوران مختلف محول نماید، هر پهای مختلف عملیات ساختمانی خود را به پیمانکااجرای قسمت کارصاحب: هرگاه 5 ماده 

همزمممان در یممک کارگمماه سمماختمانی مشممغول فعالیممت  طوربممهخواهد بود و پیمانکارانی که  نامهنییآپیمان خود، مسئول اجرای مقررات این 

 خواهد بود. هاآن مسئول ایجاد هماهنگی بین کارصاحبهستند، باید در اجرای مقررات مذکور با یکدیگر همکاری نمایند و 

های مختلف عملیات ساختمانی را به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول نماید، هر پیمانکار جزء اصلی اجرای قسمت یمانکارهرگاه پ :6 ماده 

 خواهد بود. هاآنبوده و پیمانکار اصلی مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی بین  نامهنییآدر محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقرات این 

ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در برداشته  ردمهندسان ناظر  : هرگاه 7 ماده 

اده و رونوشت آن را بممه های الزم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطالع دو دستورالعمل هاییباراهنماباشد، باید فوراً مراتب را همراه 

عی محل و مرجد صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه امکار و امور اجت واحد

 آورد. عمل بهمتوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفد خطر  شده واقد خطراعالمکه مورد ایراد و 

و آثار حادثه  عالئمثه ناشی از کار منجر به فوت یا نق  عضو را کتباً و در اسرع وقت و قبل از آنکه داد وقوع هرگونه ح: کارفرما بای8 ماده 

 از بین رفته باشد، به واحد کار و امور اجتماعی محل اطالع دهد.

عی محممل اطممالع دهممد و اممم اجت نیتممأمازمان مدت سه روز اداری به شممعبه سمم : کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را ظرف 9 ماده 

 فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید. ارائهنسبت به تکمیل و 

آیممد.  عمممل بممهمطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیرمسممئول بممه داخممل آن جلمموگیری  طوربه: کارگاه ساختمانی باید 10 ماده 

 باشد، در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است. تیؤرقابلشب و روز هشدارنده که در  عالئمها و همچنین نصب تابلو

های ساختمانی در معابر عمومی مجاز نیست و چنانچه انجام ایممن امممر : قرار دادن و انبار کردن وسایل کار، مصالح ساختمانی و نخاله11 ماده 

 ردد.باید با شرایط زیر اقدام گ ناپذیر باشد،برای مدت موقت و محدود اجتناب

 .گردد اخذ مسئول و ربطیذ مراجد سایر و ساختمان پروانه صدور مرجد از الزم مجوز –الف 

الح و انتخاب مکان آن به ترتیبی باشد که حوادث برای عابران و وسایل نقلیه بوجود مص و وسایل این ریختن یا چیدن دادن، قرار  نحوه   –ب 

ین تابلوها و عالیم هشدار دهنده که در شب و روز از فاصله مناسممب نچکنترل مسیر و همهای متحرک و وسایل آن نرده نیاورد و در اطراف 

 قابل رویت باشد، نصب گردد.

: برای جلوگیری از سقوط مصالح ساختمانی و ابزار کار بر روی کممارگران و افممرادی کممه در محوطممه کارگمماه سمماختمانی از مجمماوز 12 ماده 

نمایند، باید یک سرپوش حفاظتی بمما عممرا و اسممتحکام کممافی از شممبکه ور میبععمیر و بازسازی دردست تخریب، احداث و یا ت ساختمان

 فلزی یا از جنس الوار چوبی با شرایط زیر در دیواره اطراف ساختمان نصب گردد.

 روی ربمم  کار ابزار و حمصال ریزش اثر در که شود تهساخ و طراحی چنان ساختمان وضعیت و ارتفاع به توجه با باید حفاظتی سرپوش –الف 

 .نگردد نمایند،می عبور آن زیر از که افرادی متوجه خطری هیچگونه آن

 درجه به سوی ساختمان اختیار نمود. 45تا  30وان بین تمی افقی سطح به نسبت را حفاظتی سرپوش زاویه –ب 

 زیر ضروری است: درساختمانی در مواد معبر عمومی مجاور کارگاه : احداث راهرو سرپوشیده موقتی در امتدا13 ماده 

 .باشد آن اولیه ارتفاع درصد 40 از کمتر عمومی معبر از تخریب دردست ساختمان فاصله چنانچه –الف 

 درصد ارتفاع نهایی آن باشد. 25ی که فاصله ساختمان دردست احداث یا تعمیر و بازسازی کمتر از صورت در –ب 

 بنممدهای در مقممرر هاینصاب حد از بیش عمومی معابر از بازسازی و تعمیر یا ثاحدا تخریب، تدسدر ساختمان فاصله که مواردی در –ج 

به نظر بممازرس کممار یمما مرجممد صممدور پروانممه سمماختمان یمما مهنممدس نمماظر، راهممرو  خاص، مقتضیات و شرایط به توجه با اما باشد، ب و الف

 ده شود.سرپوشیده موقتی ضروری تشخی  دا

 باید دارای شرایط زیر باشند: 13ماده  سرپوشیده موضوع : راهروهای14 ماده 



  
 
 

 

19 

 

 تر و یا عرا پیاده روی موجود باشد.م 1/5 از کمتر نباید نیز آن عرا و متر 2/5  از کمتر نباید سرپوشیده  راهرو ارتفاع –الف 

 باشد.دائمی مصنوعی یا یطبیع الزم روشنایی دارای و بوده  ماند هرگونه فاقد باید راهرو –ب

 بممار تحمممل بایممد نیز آن هایقسمت سایر عالوه  به. باشد داشته را فشار مترمربد بر کیلوگرم 700 حداقل تحمل توانایی دبای راهرو سقف –ج 

 مذکور را داشته باشد. فشار و مربوط

مصممالح  شزباشممند کممه از ریمم طوری در کنار هممم قرارگرفتممه شده و الوارهاسانتیمتر ساخته5راهرو باید از الوار به ضخامت حداقل سقف –د 

 ساختمانی به داخل راهرو جلوگیری بعمل آید.

 بممه نسممبت را حفاظ این زاویه. باشد محصور مقاوم فلزی شبکه یا چوب از داری شیب دیواره  وسیله به باید راهرو سقف بیرونی اطراف –هم 

 .نمود اختیار خارج طرف به درجه 45 تا 30 بین توانمی سقف

ختمانی و غیره باشد، این درها باید همممواره بسممته سا هاینخاله و مصالح خروج و ورود برای جانبی درهای دارای راهرو که صورتی در –و 

 باشند، مگر در موارد مذکور که باید مراقبت کافی بعمل آید.

افممراد را در بردارنممد،  احتمال خطر سقوطاه ساختمانی و محوطه آن که های مختلف کارگهای باز در قسمتها و دهانه: کلیه پرتگاه 15 ماده 

های همما یمما پوشممشهای دائم و اصمملی، بممه وسممیله نرده ها و نرده ها، پوششباید تا زمان محصور شدن یا پوشیدن شدن نهایی و یا نصب حفاظ

 موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند.

 یر باشد:باید دارای شرایط ز 15ماده : نرده حفاظتی موقت موضوع 16 ماده 

 سانتیمتر باشد. 90سانتیمتر و در سایر موارد حدافل  75 حداقل دار شیب سطوح و هاپله راه  مورد در آن تفاعرا –الف 

 .باشد محکم عمودی هایپایه دارای متر، 2 حداکثر فواصل در –ب 

 .باشد نداشته وجود برنده  و تیز هایقسمت آن اجزاء در –ج 

 باید دارای شرایط زیر باشد: 15ت موضوع ماده : پوشش حفاظتی موق17 ماده 

 سانتیمتر. 2/5سانتیمتر، تخته یا الوارهای چوبی با قطر حداقل  45ی باز با ابعاد کمتر از هادهانه مورد در –الف 

 .سانتیمتر 5 حداقل قطر اب چوبی الوارهای یا تخته سانتیمتر، 45 از بیشتر ابعاد با باز هایدهانه مورد در –ب 

های باز وجممود ها و دهانهها و سکوهای کار یا لبه پرتگاه که احتمال سقوط و ریزش مصالح و ابزار کار از روی جایگاه  ید: در موار18 ده ما

 سانتیمتر اقدام شود. 15سانتیمتر و ارتفاع  2/5باید نسبت به نصب پاخورهای چوبی به ضخامت حداقل داشته باشد،

سانتیمتر که  25و عرا  5از به ایجاد سکوی کار در محل باشد، باید از الوارهایی با ضخامت ینهای دائم، سقف  : چنانچه قبل از زدن19 ده ام

 در کنار هم محکم به یکدیگر بسته و متصل شده باشند، استفاده شود.

قمموی، بایممد  راز خطوط بممرق فشمماهای الکترومغناطیسی ناشی ن: برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی و کاهش اثرات زیان آور میدا20 ماده 

مقررات مربوط به حریم خطوط انتقال و توزید نیروی برق، در کلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل احداث بناها و تاسیسات، رعایت 

 گردد.

 طن و مراجممد ذیممرببایممد مراتممب بممه اطممالع مسممئوال : قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضممعیف،21 ماده 

رسانده شود تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطد جریان، تغییر موقت یا دائم مسیر یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با مواد مناسممب 

 های الستیکی و غیره انجام شود.های پلی اتیلن یا شیلنگاز قبیل لوله

ساختمانی باید برقدار فرا شود، مگر آنکممه خممالف آن ثابممت  تاوطه و حریم عملیمح خطوط و تاسیسات برقی در ها،: کلیه هادی22 ماده 

 گردد.

 های ساختمانی باید مجهز به کاله و کفش ایمنی باشند.: کلیه کارگران کارگاه 23 ماده 
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 کقاب حفاظتی، ماسبیل دستکش حفاظتی، عینک و نهمچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار اقتضاء نماید، سایر وسایل حفاظت فردی از ق

تنفسی حفاظتی، چکمه و نیم چکمه الستیکی، کمربند ایمنی، طناب مهار و طناب نجات مطلق ضوابط آیین نامممه وسممایل حفاظممت انفممرادی 

 باید در اختیار کارگران قرار داده شود.

 ساختمانی تج یزات و آالت ماشین –فصل سوم  

های الزم در مورد نحوه کممار بمما ایممن وسممایل را طبممق ختمانی باید آموزشاسآالت و تجهیزات ی ماشین ندگان یا اپراتورها: کلیه ران24 ماده 

 قوانین و مقررات مربوطه فرار گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه از مراجد ذیربط باشند.

 صورت گیرد. 21و  20ایت مواد عروی برق باید با در نزدیکی خطوط انتقال نیر : بکار بردن ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی25 ماده 

 ای یا معاینه فنی و آزمایش قرار گیرند.ها و وسایل باالبر باید طبق برنامه ذیل مورد بازدیدهای دوره های مختلف دستگاه : قسمت26 ماده 

غیره، از نظر فرسودگی، شکسممتگی و  ها وها، زنجیره ها، اتصاالت، کابلیل قالببازدید روزانه کلیه لوازم بستن و بلند کردن بار از قب -الف 

 هر نوع عیوب ظاهری دیگر، توسط اپراتور و مسئول دستگاه.

 سرپرسممت بممه گممزارش ارایممه و دسممتگاه  فنممی مسئول یا متخص  شخ  توسط بار، یک ایهفته دستگاه، هایقسمت کلیه فنی بازدید –ب 

 .مربوطه

 همچنممین و بار یک ماه  سه هر کار اجازه  نامهگواهی صدور و متخص  اصخشا توسط دستگاه  یهاقسمت کلیه آزمایش و فنی معاینه –ج 

 .جدید محل در نصب و جابجایی هرگونه از پس یا و بار اولین برای استفاده  از قبل

ت و توسممط بمم ثای ر دفتر ویژه شود، باید دالبر انجام می: کلیه تعمیرات اساسی و تعویض قطعات و لوازم اصلی که بر روی دستگاه با27 ماده 

بایممد نممزد مالممک و کارفرمممای دسممتگاه ،26های اجازه کار موضوع بنممد ج ممماده نامهمتخص  مربوطه امضاء گردد. این دفتر همراه با گواهی

 نگاهداری و در هنگام لزوم ارایه گردد.

اصممول و قواعممد فنممی و طبممق اسممتانداردها و  ا بایممد بمما رعایممتو وسایل باالبر و اجزاء آنهمم ها های تشکیل دهنده دستگاه : کلیه قسمت28 ماده 

ها« طراحی، محاسبه و ساخته شممده ضرائب اطمینان مندرج در »آیین نامه حفاظتی وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه 

 و توسط اشخاص ذیصالح نصب، تنظیم و آماده به کار شوند.

ای نوشممته و در محممل مناسممبی بممر روی کار مطمئن هر وسیله باالبر بایممد بممر روی لوحممه تعجاز و همچنین سر: حداکثر ظرفیت بار م29 ده ما

 دستگاه نصب و مفاد آن دقیقاً رعایت گردد.

 ها و وسایل باالبر باید دارای شرایط زیر باشد:: قالب دستگاه 30 ماده 

 .بار از آن گردد د جدا شدن اتفاقیاشد تا مانیا ضامن ب شیطانک به مجهز –الف 

 طور واضح بر روی آن حک شده باشد.وسیله آن بلندنمود، بهتوان بهمیکه باری حداکثر–ب

 وضممد در و داده  مکممان تغییممر تعلیممق، حالممت در را آن بتمموان کممه باشد مناسبی دستگیره  به مجهز نماید، ایجاب کار نوع که صورتی در –ج 

 داد. مناسب قرار

ها و سایر وسایل بلند کردن و بستن بار باید بر روی پالک فلممزی درج و بممه آنهمما خطر زنجیرها، کابل نثر مجاز بار بدو: میزان حداک 31 ماده 

 متصل باشد.

خممود مهممار ها باید به طور مطمممئن در محممل نصممب ( و وینچTower Cranesهای برجی )های باالبر ثابت از قبیل جرثقیل: دستگاه 32 ماده 

هممای برجممی، اسممتحکام و ب با حداکثر میزان حمل بار محاسبه و درنظر گرفتممه شممود. در مممورد جرثقیلساتعادل آنها متن هایگردیده و وزنه

 ها بایدمقاومت زمین محل استقرار دستگاه قبل از شروع عملیات نصب و مونتاژ باید مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین نحوه مهار این دستگاه 

 د و طوفان در محل، مقاومت کافی داشته باشند.ابل حداکثر نیروی به ترتیبی باشد که در مقاب
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: هر دستگاه باالبر عالوه بر اپراتور یا راننده، باید دارای یک نفر کمک اپراتور یا عالمت دهنده نیز باشد. این شخ  بایممد در مممورد 33 ماده 

الزم را دیده باشد. در مواردی که به علت  شو یکنواخت، آموزر دهنده و نوع عالیم مشخصه ها یا وسایل هشدانحوه عالمت دادن با دست

های خاص، به بیش از یک نفر عالمت دهنده نیاز باشد، بایممد عالیممم حرکممت محدود بودن میدان دید اپراتور و یا هرگونه شرایط و موقعیت

موارد خطر توسط هممر کممدام از  ردعالمت توقفی که ر عین حال اپراتور باید از فقط توسط یکی از آنها که نفر اصلی است، داده شود. اما د

 شود، تبعیت نماید.آنان داده می

ها و دیگر وسایل باالبر باید قبالً به طور دقیق بازدید و بررسی شود تا در موقد حرکت و کار، : مسیر حرکت و محل استقرار جرثقیل34 ماده 

های حفاری شده و غیره، متوجممه اپراتممور، و یا سقوط در محل دت و بناهای موجوهای برق یا تاسیسام و کابلخطری از طریق برخورد با سی

 کارگران و افراد دیگر نشود.

های بمماالبر عبممور داده شممود و چنانچممه : از روی معابر و فضاهای عمومی مجاور کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسممیله دسممتگاه 35 ماده 

و فضاها با استفاده از وسایل مناسب محصور، محممدود و یمما مسممدود گردیممده و هممم چنممین  باید این معابر ین کار اجتناب ناپذیر باشد،انجام ا

 زن بکاربرده شود.های چشمکهای مخصوص یا چراغتابلوها،پرچمعالیم هشداردهنده موثر از قبیل

افممراد مزبممور در هنگممام روشممن بممودن  نرجمماع شممود. همچنممیل باالبر نباید کار دیگری اها و وسای: به رانندگان یا اپراتورهای دستگاه 36 ماده 

 باشند.دستگاه و یا آویزان بودن بار، مجاز به ترک و رها کردن دستگاه نمی

استعمال دخانیات را : راننده یا اپراتور دستگاه باالبر و افراد کمکی و عالمت دهنده، در هنگام انجام وظیفه، حق خوردن، آشامیدن و 37 ماده 

 ندارند.

وجه نباید اجازه داده شود که کارگران بر روی بار مورد حمل سوار شوند و یا برای جابجمما شممدن از وسممایل بمماالبر اسممتفاده  چی: به ه38 ماده 

 نمایند.

ر فاده و در محممل مناسممب اسممتقراها به طور صحیح استهای سیار موتوری باید دقت شود که جک: در هنگام بهره برداری از جرثقیل39 ماده 

 یابند.

 ها و وسایل باالبر خودداری شود.: در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید، باید از کار کردن با دستگاه 40 ماده 

 زیر باشد:سازی و ساختمانی بایددارای شرایطآالت راه :کابین راننده یا اپراتور ماشین41ماده 

 غبار محافظت نموده و نیز میدان دید کافی برای او تامین نماید. ورایط جوی و گرد ور را در برابر شه یا اپراتد که رانندباش ترتیبی به –الف 

 .باشند نشکن و مقاوم نوع از هاپنجره  و درها هایشیشه کلیه –ب 

 پیاده شود. ای باشد که راننده یا اپراتور بتواند به راحتی و با ایمنی کامل سوار وداراب رکاب و دستگیره  -ج 

 از ضمممناً. نگردد اپراتور و راننده  پای لغزش باعث و نشده  متراکم آن روی بر الی و گل تا باشد ایپنجره  و مشبک ترجیحاً برکا و پله –د 

 .آید بعمل جلوگیری باید لغزنده  مواد سایر یا گریس روغن، به آن شدن آلوده 

باشممد، وجممود یممک نفممر کمممک یمما عالمممت  ساختمانی محدود اتور ماشین آالت راه سازی و: در مواردی که میدان دید راننده یا اپر42 ماده 

 دهنده الزامی است.

: راننده یا اپراتور قبل از ترک ماشممین آالت راه سممازی و سمماختمانی بایممد دسممتگاه را ترمممز و در صممورت وجممود تیغممه یمما باکممت یمما 43 ماده 

 نماید.ار داده و دستگاه را خاموش خاکبردار، آن را پایین آورده و بر روی زمین قر

برداری به خطر افتد، نباید آن را به کار انداخت یا مورد در شرایطی که به دلیل سستی بستر یا ازدیاد شیب آن، تعادل دستگاه خاک :44 ماده 

 استفاده قرار داد.

 .ددا باید ممنوع گرافراد به داخل شعاع عمل آنه: هنگامی که ماشین آالت راه سازی و ساختمانی در حال کار هستند، ورودی 45 ماده 
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های عمومی متوقف نمود. چنانچممه در ممموارد خمماص، ایممن کممار ها در حاشیه جاده : ماشین آالت راه سازی و ساختمانی را نباید شب46 ماده 

غیممره، برنگ، چراغ قرمممز چشمممک زن و باید اطراف آنها با وسایل مناسب هشدار دهنده از قبیل پرچم قرمز، عالیم ش اجتناب ناپذیر گردد،

 مت گذاری شود.المحدود و ع

 باشد.: استفاده از ماشین آالت راه سازی و ساختمانی در غیر از موضوع تعریف شده ممنوع می47 ماده 

 ت حرکت قرار گیرد.: در هنگام حرکت بیل مکانیکی، باکت یا خاک بردار آن باید خالی از بار باشد، همچنین بوم آن باید در جه48 ماده 

های آن، باید آن را قبالً در محل خود محکممم نمممود تمما از باکت یا خاک بردار بیل مکانیکی یا لودر با تعویض ناخن د تعمیر: در موق49 ماده 

 حرکت ناگهانی آن و ایجاد حادثه جلوگیری بعمل آید.

 ضطراری.مگر در مواردی استثنایی و اهای بولدوزر نباید به عنوان ترمز استفاده شود، : از تیغه50ماده 

هایی که از ماشین آالت خاک برداری و یا وسایل نقلیممه موتمموری ویممژه حمممل و جابجممایی مصممالح سمماختمانی اسممتفاده : در کارگاه 51 ماده 

 سب اقدام گردد.های ورود و خروج ایمن و مناسب برای آنها ایجاد و نسبت به نصب عالیم خطر و هشدار دهنده مناشود، بایدراه می

 وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصالح ساختمانی باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد: هیتخل ر بارگیری و: د52 ماده 

 .ننماید تجاوز نقلیه وسیله مجاز ظرفیت از شده  بار مصالح تقریبی وزن –الف 

شممد کممه ایممن امممر اجتنمماب ناپممذیر با یترتیب به بار یتوضع و نوع که مواردی در و دننمای تجاوز بارگیری اطاق هایدیواره  از بار ارتفاع –ب 

 گردد، باید به وسیله کابل فلزی یا طناب مناسب نسبت به مهار آن به طور مطمئن و ایمن اقدام شود.

 اعتفمم ار از بممار ارتفاع آنکه مگر شوند، محفوظ و پوشیده  محکم هایتوری یا برزنت وسیله به باید غیره  و سنگ آجر، قبیل از مصالحی –ج 

 ق بارگیری کمتر باشد، در مورد مصالح ریزدانه پوشش بار الزامی است.اطا هایدیواره 

 باید غیره، و بزرگ هایلوله فلزی، هایاسکلت شده  ساخته قطعات تیرآهن، قبیل از حجیم و سنگین  مصالح  و قطعات زدن  بار  هنگام  در –د  

ارگیری، از لغزش آنها بر روی هم و ایجمماد حادثممه پیشممگیری ب قااط هایدیواره  نکرد باز و بار تخلیه هنگام که شوند چیده  هم روی طوری

بعمل آید. هم چنین نحوه بارگیری و توزید قطعات مذکور در اطاق بارگیری باید به ترتیبی باشد که مرکز ثقل کامیون را به یک سمممت آن 

 ت حفظ شود.متوجه نساخته و تعادل آن در هنگام حرک 

 استفاده شود.مکانیکیباید ازوسایلمصالح سنگین و حجیم وو تخلیه قطعات  در بارگیری -هم 

 یمما و مکممانیکی بیممل و لودر وسیله به ساختمانی ضایعات و نخاله خاک، آجر، سنگ، ماسه، شن، قبل از ومصالحی مواد باززدن موقد در –و 

 مستقر شوند.مناسبیدرمحلپایان بارگیری تا و ترک آنرا لیهقن وسیله سرنشینان باید،قیلجرث وسیله به حجیم و سنگین مصالح و قطعات

 بممرای نیممز چمموبی هممایبلوک قبیممل از مناسممب موانممد از دسممتی، ترمز از استفاده  بر عالوه  باید موتوری، نقلیه تخلیه یا بارگیری هنگام در –ز 

 .شود اده استف مذکور وسایل مهار و اتفاقی حرکت از جلوگیری

شود، باید تهویه الزم و کافی صورت گیرد. در غیر این صورت باید های بسته انجام میدر محیط رییگبار و تخلیه کار که مواردی در –ح 

 موتور وسیله نقلیه خاموش شود.

 ه چنممد میلممه عمممود بممر هممم حفمماظهای سیلوهای مصالح ساختمانی و قیف تغذیه کننده تراک میکسر و پمپ بتن باید به وسممیل: دهانه53 ماده 

 ها جلوگیری بعمل آید.سقوط افراد به داخل آن زاگذاری شوند تا 

: کف توقفگاه ماشین آالت سنگین ساختمانی و وسایل نقلیه موتوری ویژه حمل و جابجایی مصممالح سمماختمانی بایممد دارای شممرایط 54 ماده 

 زیر باشد:

 .دباش شستشو قابل االمکان حتی و هموار –الف 

از در رفتن جک و ایجاد حادثه  گام زدن جک در زیر ماشین آالت و وسایل نقلیه موتوری،هن رد تا باشد اروردبرخ کافی استحکام از –ب 

 جلوگیری بعمل آید.



  
 
 

 

23 

 

 هلیمم تخ قابممل مخممازن و هاچالممه بممه مممذکور مممواد سوختی، مواد نشت یا ریزش صورت در تا باشد شده  بینی پیش آن در مناسبی مجاری –ج 

 .گردند هدایت

 وقت )داربست و نردبان(م یدسترس وسایل –م فصل چ ار 

 داربست -بخش اول 

 هرگونممه اجممرای حین در که هاگاه  تکیه و اتصاالت ،نگاهدارنده  اجزای ،جایگاه  چند یا یک شامل موقتی است ساختاری داربست: تعریف 

 گیرد.قرار می ، مورد استفاده فاعترا در مصالح یا کارگران نگاهداری و حفظ و بنا به دسترسی منظور به ساختمانی عملیات

 هاداربست کلی مقررات 

 و صالحیت افراد ذیربط از داربست استفاده  ضرورت

نردبان به طور ایمن و بدون عملیات ساختمانی که امکان انجام آنها از روی زمین یا کف طبقات ساختمان و یا با استفاده از  : در کلیه55 ماده 

 اشد، باید از داربست استفاده شود.بنخطر امکان پذیر 

ها باید تحت نظارت شخ  ذیصالح و به وسیله کارگرانی کممه در ایممن در داربست اساسی تغییرات و دادن کردن ، پیاده : برپا کردن56 ماده 

 گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد.

 داربست یاجزا کیفیت 

 شوند که و آماده  ساخته طراحی، ، طوریو مرغوب مناسب رود باید از مصالحبکار می در آن که وسایلی هیلها و ک داربست : اجزای57 ماده 

 و توانایی تحمل چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشند. بوده  کارگران کار برای ایمنی واجد شرایط

باشند. همچنین  داشته  بلندی و الیاف برخوردار بوده  مرغوبی از کیفیت روند بایستیمی  ها بکارداربست در ساخت که وبیچ قطعات :58 ماده 

 و نیز رنگ نشده باشند. عاری از هرگونه عیوب و بدون گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی

 گی محافظت گردند.دردر برابر ترک خوشوند، باید بکار برده می در داربست که ها و الوارهایی: تخته59 ماده 

جممدا  نامناسممب شمموند و از وسممایل در انبممار نگاهممداری خمموبی در شممرایط روند بایستیها بکار میداربست ساخت برای که : وسایلی60 ماده 

 گردند.

 .شود ده افاست نباید دارد، وجود هاطناب اینگونه دگیید آسیب احتمال که هاییمکانی در لیفی هایطناب از  :61 ماده 

 شوند. نباید بکار گرفته معیوبند یا اند،بوده  تماس در دیگر فرساینده  و خورنده  مواد یا اسیدها با که هاییطناب  :62 ماده 

 کامل طور هب انتها تا و دشنبا کافی تعداد  و مناسب  زه داان  به  باید  شوند،می برده  بکار  چوبی  داربست  اجزاء  اتصال  برای که  هاییمیخ  :63 ماده 

 کار برده شود. به چدنی هایمیخ نباید داربست در چنین هم. گردند خم وسپس شده  کوبیده  کاره  نیمه اینکه نه شوند کوبیده 

 و استحکام داربست پایداری 

 گردند. ربه طور ایمن مهاشده و  طراحی کثر بارگیریتا چهار برابر حدا اطمینانی با ضریب ها بایستی: داربست64 ماده 

 های مناسب، در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود.های مستقل، هر داربستی باید در فاصله: بجز داربست65 ماده 

ته شممده و پایممه یرد، باید طبممق اصممول فنممی سمماخگای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه کار مورد استفاده قرار می: هر سازه و هر وسیله66 ماده 

 می داشته باشد و با مهاربندی مناسبی استوار گردد.کحم

 های داربست باید به طور مطمئن و محکم مهار شود تا ماند نوسان و جابجایی و لغزیدن داربست گردد.: پایه67 ماده 

د بمماقی بماننممد و وخمم سممت بایممد در جممای اه، تا پیاده شممدن کامممل داربهای مستقل حداقل یک سوم تیرهای حامل جایگ: در داربست68 ماده 

 برحسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی به طور محکم بسته شوند.

 : هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.69 ماده 

 یا عیوب دیگر باشند. یزدگخوردگی، رنگفاقد ترک فلزی داربست بایدهای : بخش70ماده 
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 های داربست باید طوری متصل و مهاربندی شوند که در حین استفاده از داربست جابجا نشوند.: هر یک از بخش71 ماده 

 بازرسی و کنترل داربست 

ایمنممی آن اطمینممان  داری، اسممتحکام وکنترل قرار گیرد تمما از پایمم  : داربست باید در موارد زیر توسط شخ  ذیصالح مورد بازدید و72 ماده 

 حاصل و گواهی کتبی صادر گردد.

 .آن از استفاده  به شروع از قبل –الف 

 .آن از استفاده  در طوالنی وقفه ایجاد یا و اجزاء تعویض تغییرات، هرگونه از پس –ب 

 .دشاب تردید مورد ستدارب پایداری و استحکام که غیره  و زلزله طوفان، باد، معرا در گرفتن قرار از پس –ج 

نمود. مگرآنکممه های باقیمانده استفاده کرد وداربست را درحالتی بجا گذاشت که بتوان از بخش: هیچ بخشی از داربست را نباید پیاده 73ماده 

 مقررات باشد.بخش بجامانده منطبق بااین

داربست به کارگران اجازه کممار کممردن بممر روی  رفد نق  و تعمیرداشته باشد، نباید قبل از  : اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر74 ماده 

 آن داده شود.

 : بعد از اتمام کار روزانه، باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.75 ماده 

 کشیده شوند. ا از قطعات پیاده شده چوبی،ه: در موقد پیاده کرده داربست باید مراقبت الزم بعمل آید که کلیه میخ76 ماده 

 از داربست فاده تسا 

 : در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر الزم روی آن قرار داده نشود.77 ماده 

 جلوگیری شود. داربست ناکرطخ تعادل ز عدمگردد، تا ا توزید یکنواختطور  باید به داربست دارد بار روی امکان جا که: تا آن78 ماده 

مورد نیاز  کار فوری انجام برای کوتاه مدت و که شود مگر مصالحی استفاده  ساختمانی مصالح انبار کردن ها نباید برای: از داربست79 ماده 

 باشد.

 اتخاذ شود. الزم هایه تمام احتیاطکنمتوقف گردد تا آوزد کار باید باد شدید می و است هوا طوفانی که : در مواقعی80 ماده 

که قبالً برف یا یخ از کار کنند، مگر آن آن روی باشد کارگران نباید وجود داشته یا یخ برف  داربست جایگاه  روی که : در مواردی81 ماده 

 اسه نرم ریخته شود.ها مها برداشته شده و روی آنروی جایگاه 

 شود. محافظت از آن بالشتک رود باید با تعبیهمی یا سائیدگی بریدگی احتمال که داربست یا طناب از کابل هاییسمت: در ق82 ماده 

 انجام شود. 21و  20واد باشد، این کار باید با رعایت م داربست نصب به احتیاج برق نیروی خطوط در مجاورت که : هنگامی83 ماده 

 داربست البر رویاب هایدستگاه  بنص 

 گردد بایدمواردزیر رعایت گردد:باالبر نصب دستگاه  داربست شود رویالزم : هرگاه 84ماده 

 شود. ده افزو آن مقاومت به نحو مناسبی به لزوم شوند و در صورت بازرسی دقت به داربست متشکله هایبخش - الف

 شود. جلوگیری دیواری داخل افقی تیرهای ابجاییو ج از حرکت - ب

 و مهار شوند. گردد، متصل باالبر باید نصب دستگاه  که و در محلی ساختمان مقاوم بخش به طور محکمی به عمودی هایپایه - ج

 بممار بممه از گیممر کممردن جلمموگیری ایربمم اشممته باشممد بایممد برخورد آن با داربست وجممود دبهنگام باال یا پایین رفتن بار امکان  : هرگاه 85 ماده 

 شود. پوشیده  عمودی هایآن در مسیر حرکت بار، با نرده  ، سرتاسر ارتفاعداربست

 کار جایگاه  

 هایی باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشند.داربست : کلیه86 ماده 

 قرار گیرد. و نامناسب غیرمطمئن و سایر مصالح ، دودکشآب هایلوله ،لق آجرهای رویبر  دکار نبای از جایگاه  بخشی : هیچ87 ماده 

 باشد. شده  نصب طور مناسب به الزم حفاظتی و وسایل رسیده  اتمام به آن داربست زمانی باید استفاده شود که ساخت : از جایگاه 88 ماده 
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متر بدون هرگونممه ممماند سانتی 60و در هر بخش آن گذرگاه بازی به عرا حداقل  دشوع کار مناسب بایگاه کار باید با ن: عرا جا89 ماده 

 فراهم گردد.

 زیر کمتر باشد: هایکار نباید از اندازه  عرا جایگاه  موردی : در هیچ90 ماده 

 رود.کار می به عبور اشخاص برای فقط سانتیمتر، اگر جایگاه  60 - الف

 شود.می استفاده  ساختمانی برای قرار دادن مصالح جایگاه  زا، اگر  سانتیمتر 80 - ب

 شود.می استفاده بلندتردیگری یا سکوی جایگاه  نگاهداری برایسانتیمتر، اگر از جایگاه 110-ج

 شود.می فاده است ساختمان نمای هاینگس به دادن یا شکل نصب برای سانتیمتر، اگر از جایگاه  130 - د

های نمممای سمماختمان سممنگ بممه دادن و شممکل نصممب بممرای بلندتر دیگر و هم سکوی نگاهداری برای هم گر از جایگاه ا سانتیمتر، 150 – مه

 شود.می استفاده 

 .دتیمتر بیشتر باشسان 150شود، نباید از می نگاهداری دیواری داخل با تیرهای عرا جایگاهی که طور کلی : به91 ماده 

 شود. کار درنظر گرفته جایگاه  باالی سانتیمتر باید 180 سری، حداقل به ارتفاع باال خالی فضای : یک92 ماده 

 تر از منتهی الیه تیرهای عمودی قرار گیرد.باید حداقل یک متر پایین هر داربست : جایگاه 93 ماده 

 آیند باید دارای شرایط زیر باشند:شمار می کار به جایگاه از  جزیی که ایی: الواره94 ماده 

ممموردی ضممخامت الوارهمما  نمایممد. درهممیچ را تممامین الزم ، ضممخامت آنهمما ایمنممیجایگمماه  گاه  تکیه تیرهای بین فاصله بادرنظر گرفتن - الف

 شند.ها مساوی باسانتیمتر کمتر نبوده و ضخامت50از

 سانتیمتر باشد. 25مساوی و حداقل  ها با همآن عرا - ب

 آن از انتهای تکیه گاه تجاوز نماید. برابر ضخامت 4از  آید نباید بیششمار می کار به از جایگاه  جزیی : هر الوار که95 ماده 

یابممد و نیممز  شان بممه حممداقل کمماهبممه لبممه الوارهمما و افتممادن آنمم همدیگر قرار گیرند تا خطر برخورد پای کارگران  : الوارها نباید روی96 ماده 

 های دستی به آسانی صورت گیرد.جابجایی چرخ

همما و آیند، باید حداقل با سه تکیه گاه نگاهداری شوند، مگر آن که فاصممله بممین تکیممه گاه : الوارهایی که جزء سکوی کار بشمار می97 ماده 

 گر تخته در بین نباشد.یدیا بلند شدن سر خطر شکم دادن بیش از حد و  ای باشد کهضخامت الوارها به اندازه 

 ای ساخته شوند که الوارهای تشکیل دهنده آنها، هنگام استفاده جابجا نشوند.های کار باید به شیوه : جایگاه 98 ماده 

 ابممزار، لمموازم عونمم باشد تا هیچ  مبه نزدیک بندیتخته ارایقرار دارد باید د یا کف زمین متر باالی 2از  بیش که : هر سکو یا جایگاه 99 ماده 

 ها در امتداد همدیگر بشکلی باشد که برخورد پا به لبه آنها ممکن نگردد.ننماید. ضمناً استقرار تخته سقوط پایینآنها بهاز الی  کار و مصالح

 های کارجایگاه  گذاری حفاظ 

سقوط از روی آن وجممود داشممته باشممد،  سانتیمتر باشد و امکان 120 از بیش آن دیبلن که کاری کار یا محل از جایگاه  : هر بخشی100 ماده 

 باید دارای جان پناه با شرایط زیر باشد:

 باشد. کافی استحکام و دارای و مناسب مرغوب از جنس حفاظ -الف 

 جایگاه قرار گیرد.سانتیمتر باالی سطح  110تا  90باالیی بین  نرده  -ب 

باز جایگمماه بممه بلنممدی  در لبه پاخوری جایگاه، و ابزار کار از روی ساختمانی مصالح و یا افتادن کارگران وردنخراز س یجلوگیر برای -ج 

 سانتیمتر نصب شود. 2/5سانتیمتر و ضخامت حداقل  15

 شود. قرار داده  باالیی پاخور و نرده  بین میانی نرده  -د 

 ها نصب گردد.اه جایگ خارجی لبه رد حفاظتی مناسب شسرپو االمکان حتی –هم 

 مهار شوند. عمودی ستون داخلی باید در سوی داربست جایگاه  لبه و پاخورهای اینرده  های: حفاظ101 ماده 
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و در  د مگر در زمانینوش خود برداشته اند، نباید از جایار رفتهبک داربست در جایگاه  که دیگر حفاظتی ها، پاخورها و وسایل: نرده 102 ماده 

 .است الزم ساختمانی مصالح یا جابجایی ، حملورود اشخاص برای که حدی

 باشند، اما:و پاخور اینرده  حفاظ باید از هر سو دارایمعلق هایداربستهای: جایگاه 103ماده 

سممانتیمتر  70تمموان نصب نمود، ارتفاع حفاظ طممرف دیمموار را می 100 رایط بند ب ماده شحفاظ را با  نتوان شد کهاگر کار به نحوی با - الف

 اختیار نمود.

 حالممت ایممن در ولممی نیسممت الزامممی دیوار سمت پاخور و حفاظ نصب کنند،می کار نشسته  سکو یا جایگاه به طور روی اگر کارگران - ب

 خوردن بتوانند از آن به عنوان دستگیره استفاده نمایند. سر صورت در گرانراک  تا باشد یرهایزنجی یا کابل طناب، به مجهز باید جایگاه 

کنند کممه در کار می جایگاه به طور نشسته روی کارگرانباشد. مگر در مواردی که کم باید تا حد امکان دیوار وجایگاه : فاصله بین104 ماده 

 سانتیمتر اختیار نمود. 45اکثر دحتوان را می ه دیوار و جایگا بین فاصله حالت این

 ایهای فلزی لولهمقررات ویژه داربست 

 مقررات کلی

 ای باید دارای شرایط زیر باشند:های فلزی لوله: داربست105 ماده 

 باشند.یر فوالد دارد، ساختار شده های فوالدی یا فلز مشابهی که استقامتی نظاز مواد مناسبی مانند لوله - الف

 ام کافی برای نگاهداری بار مورد نظر با ضریب اطمینان چهار داشته باشند.کحاست - ب

 ای باید به طور مطمئنی به همدیگر متصل شوند.های فلزی لوله: تمام قطعات عمودی و افقی داربست106ماده 

زنگزدگی، خوردگی، قرشدگی، و سایر معایممب  ستقیم و عاری ازروند، باید مای بکار میههای فلزی لولهایی که در داربست: لوله107 ماده 

 باشند.

 قرار همدیگر روی کامالً اتصال، و اتکا نقاط داربست، ارتفاع افزایش مواقد در تا باشند صاف باید فلزی هایلوله انتهایی سرهای  :108 ماده 

 .گیرند

تحمل نمایند، اختیار شمموند، و در هممیچ مممورد قطممر خممارجی آنهمما  دیباه میک  باری برای مناسب مقاومت با و ازه اند به باید هالوله  :109 ماده 

 سانتیمتر نباشد. 5کمتر از 

 های عمودیپایه 

ز اسممتقامت ای باید همیشه در وضعیت عمودی نگاهداری شوند و محل استقرار آنها روی زمین اهای فلزی لولهها در داربست: پایه110 ماده 

 های فلزی با سطح اتکاء مناسب برخوردار باشد.از کفشک نده و حتی االمکاکافی برخوردار بو

 :باشند زیر طریق به باید عمودی هایپایه در اتصاالت  :111 ماده 

 .شوند داده  اتصال شود، آنها جابجایی ماند که مقاوم قطعات سایر یا افقی تیرهای به –الف 

 ند.شایک سطح نب در ورمجا اتصاالت که شوند بسته یطور تناوب به –ب 

 :نماید تجاوز زیر هایاندازه  از نباید عمودی هایپایه بین فواصل  :112 ماده 

 .مترمربد بر کیلوگرم 350 تحمل قابلیت با سنگین کارهای برای متر 1/8 –الف 

 .دمترمرب به کیلوگرم 125 تحمل قابلیت با سبک کارهای برای متر 2/3 –ب 

 تیرهای افقی 

 پایه عمودی ادامه داشته و به طور مطمئن به هر پایه عمودی متصل باشند. 3ید حداقل تا اب فقیا تیرهای :113 ماده 

 های عمودی بسته شده و در طبقات مختلف مستقیماً روی هم قرار نگیرند.: اتصاالت بین تیرهای افقی باید به پایه114 ماده 

 اید.منمتر تجاوز  2از نباید  ودی بین تیرهای افقی: فاصله عم115 ماده 
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شوند، کلیه تیرهای افقی باید برای حفظ پایداری داربست در محل خود بمماقی های کار از جای خود برداشته می: زمانی که جایگاه 116 ماده 

 بمانند.

 هادستک 

پایه هسممتند،  فیفقط دارای یک ردهایی که ر دارد. در داربستها بخشی از داربست هستند که بر روی آنها جایگاه کار قراتعریف: دستک

ها بممر روی شوند، هر دو سر دستکهای که به وسیله دو ردیف پایه برپا میگیرند، اما در داربستها در داخل دیوار قرار مییک سر دستک

 شوند.تیرهای افقی قرار داده می

 ی قرار گیرد.ستک باید کنار هر پایه عمودای یک دهای فلزی لوله: در داربست117 ماده 

 تجاوز نماید.متر 1/5ای نباید ازلولههای فلزیها درداربست: طول هرکدام از دستک118ه دما

 115سممانتیمتر و بممرای کارهممای نیمممه سممنگین از  90ای نبایممد از های فلممزی لولممهها برای کارهای سنگین در داربست: فاصله دستک119ماده 

 تجاوز نماید.سانتیمتر 

 سانتیمتر در داخل دیوار فرو روند. 10های داربست به دیوار ساختمان تکیه دارند، باید حداقل دستک سرحالتی که یک  : در120 ماده 

 مهار کردن داربست 

 :باشد زیر ترتیب به باید مهار هایلوله اتصال نحوه  و شود مهار ساختمان دیوار به مطمئنی طور به باید داربست  :121 ماده 

 .شوند بسته داربست به افقی تیرهای با هاپایه ردوخبر نقاط در مهار هایلوله –الف 

 های مهار به بدنه ساختمان به طور محکم بسته شوند.انتهای دیگر لوله -ب 

 .شوند مهار ساختمان به هاییلوله وسیله به هاپایه از میان در یکی و آخرین اولین، –ج 

 اتصاالت 

 باید: ایلوله فلزی هایاربستد و اتصاالت : مفاصل122 ماده 

 .باشند استقامت و مشخصات همان با مشابهی مواد از یا شدن خورد غیرقابل و خوار چکش فوالد جنس از –الف 

صممل گردنممد، بممه مت اسممتفاده  مممورد اتکمماء سممطوح به قطعات، سرتاسر روی بر چهارراهی و راهی سه یا و بوشن یا بست و قفل وسیله به –ب 

 نبوده و حرکت و لرزش نداشته باشند. زروی که اتصاالت هنح

 ها شده و یا خود تغییر شکل یابند.نباید باعث تغییر شکل در لوله : اتصاالت123 ماده 

 : اتصاالت دارای پیچ و مهره باید تا آخرین دندانه کامالً پیچ و سفت شوند.124 ماده 

 دستیبا راه اندازی  های معلقداربست 

 آمده باید: یرهای پیش: ت125 ماده 

 .باشند داربست پایداری و استحکام تامین برای کافی مقطد سطح و مقاومت دارای –الف 

 .گردند نصب ساختمان خارجی نمای به عمودی طور به –ب 

ن ثابممت ازرم( در حالممت آویمم گاه کار )پالت فوجای که یانزم در که باشد ایگونه به باید ساختمان از تیرها این آمده  پیش بخش  :126 ماده 

 به آن اشاره شده است. 104سانتیمتر بیشتر نباشد مگر در موارد استثنایی که در ماده  30مانده، فاصله جایگاه از نمای خارجی ساختمان از 

 ساختمان متصل و مهار شوند. اصلی زاءاج به مطمئنی طور به مشابه وسایل یا پیچ وسیله به باید آمده  پیش تیرهای  :127 ماده 

 های مهار باید به خوبی سفت شوند و به طور مطمئنی تیرهای پیش آمده را به اسکلت و بدنه ساختمان متصل سازند.: پیچ128 ماده 

 بممه بخشممی طمینممانا طممور به دبای فوق وسایل شوند،می مهار تعادل هایوزنه یا شن هایکیسه با آمده  پیش تیرهای که مواقعی در  :129 ماده 

 .شوند بسته آمده  پیش تیرهای

 ب شود.نص کننده  متوقف هایپیچ باید حمال هایتیرآهن از یک هر یا آمده  پیش تیرهای از یک هر انتهای در  :130 ماده 
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 های آویز باید:: طناب131 ماده 

 .شوند تشکیل فوالدی سیم یا مصنوعی یا طبیعی مرغوب الیاف از –الف 

 .باشند فوالدی سیم برای 6 اطمینان ضریب و فیبرها و هارشته برای 10 اطمینان ضریب اراید حداقل – ب

جمد شوند تا جایگاه بتواند به راحتی و به طور اطمینان بخشی بمماال و پممایین  مناسبی هایقرقره  و هاپولی دور باید آویز هایطناب  :132 ماده 

 برود.

 گی محافظت شوند.مناسبی در مقابل سائیدگی و خورد طوراید بهآویز بهای: طناب133ماده 

سممانتیمتر تجمماوز  60متر و عرا آنهمما از  8های معلق با راه اندازی دستی نباید از های( داربستهای کار )پالت فورم: طول جایگاه 134 ماده 

 نماید.

 های کار باید:: جایگاه 135 ماده 

 .باشند نداشته فاصله یکدیگر از متر 5/3 از بیش که طوری به باشند، زانآوی زنجیر یا طناب چند یا دو وسیله به –الف 

 های آویز متصل شوند.ها و زنجیره ها به طنابکابر این و شده  محافظت دارند، تکیه فلزی هایرکاب روی بر که هایینرده  وسیله به –ب 

 شود.ری آن کشیده دوطناب کنامیانی نبایدبیشتر از هریک از : درهیچ زمانی طناب136ماده 

 های جایگاه عبور کرده و به طور محکم به آنها بسته شوند.های جایگاه کار )پالت فورم( باید از زیر تختهب: رکا137 ماده 

 اندازی دستی کار نمایند.: بیش از دو نفر کارگر نباید به طور همزمان بر روی جایگاه داربست معلق با راه 138 ماده 

گیرد، باید به بدنه ساختمان بسته شممود یمما بممه سممطح زمممین ی دستی مورد استفاده قرار نمیقعی که داربست معلق به راه انداز: در موا139 ماده 

 پایین آورده شده و ابزار کار و مصالح از روی آن برداشته شود.

 شود.آزمایشی در مسافت کوتاه آزمایش  ار بارگیری: داربست معلق با راه اندازی دستی قبل از بکارگیری باید به وسیله دو ب140 ماده 

بایممد وسممایلی پممیش بینممی شممود کممه کنند،های معلق با راه اندازی دستی که کارگران بر روی جایگاه آن به طممور نشسممته کممار میدر داربست

 دیوار گردد.کارگران بانوهاید برخوردزاتکان خوردن داربست، مانسانتیمتر بدنه ساختمان نگهدارد تا هنگام 45جایگاه را حداقل در فاصله 

 های معلق با راه اندازی ماشینیاربستد 

 داشته باشند.مطابقت130و ماده  128تا125آمده باید بامقررات مواد: تیرهای پیش142ماده 

ده و مهممار تیرهممای پممیش یل نگهدارنهای تعادل به عنوان وساهای شن یا وزنه: در داربست معلق با راه اندازی ماشینی نباید از کیسه143 ماده 

 ده شود.آمده استفا

های معلق با راه اندازی ماشینی بکار برده )ب( منطبق باشند، باید در داربست 131های آویز فوالدی که با مقررات ماده : فقط کابل144 ماده 

 شوند.

دو دور کابل روی  ترین حد خود قرار دارد، حداقلینگاه در پایای باشد که در وضعیتی که جایهای تعلیق باید به اندازه :طول کابل145 ماده 

 هر استوانه باقی بماند.

 ها یا سایر وسایل موثر به ماشین باالبر بسته شوند.های تعلیق باید به طور مطمئنی به وسیله گیره : انتهای کابل146 ماده 

 در دسترس باشد. متحرک آنها برای بازرسی به آسانیند که بخش های باالبر داربست باید طوری ساخته و نصب گرد: ماشین147 ماده 

 های جایگاه متصل شود.ها و دستکگاه ها یا وسایل موثر دیگر به طور مطمئنی به تکیههای باالبر باید به وسیله پیچ: بدنه ماشین148 ماده 

 های معلق باید:ها در داربست: وینچ149 ماده 

  اشندب اتوماتیک کننده  متوقف نوع از –الف 
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فل کننده موثر دیگر مجهز باشند، به طوری که جایگاه را بتوان در هر سطحی به طممور اطمینممان ق وسیله یا و( شیطانک) گیره  ضامن، به –ب 

 شود، گیره به طور اتوماتیک عمممل کنممد. همچنممین زمممانی کممه گیممره قبممل از پممایینبخشی متوقف نمود و مواقعی که از کنترل دست رها می

 یک وسیله مناسب ایمنی باید فراهم باشد تا از برگشت وینچ جلوگیری نماید. شود،گاه، لزوماً از قید رها میآوردن جای

شود، موتور فوراً متوقف شده و : شستی یا اهرم راه اندازی ماشین باالبر باید به ترتیبی باشد که وقتی فشار دست از روی آن رها می150 ماده 

 گاه را نگهدارد.ن بخشی جایبه طور اطمینا

 های متحرک ماشین باالبر باید حداقل یک بار در هفته بازرسی شود.: قسمت151 ماده 

 شود، باید قبل از اینکه مجدداً بکار گرفته شود، مورد بازرسی و معاینه کامل قرار گیرد.: زمانی که ماشین باالبر جابجا می152 ماده 

 منطبق باشند. 135رات ماده اید با مقرهای کار ب: جایگاه 153 ماده 

 متر تجاوز نماید. 1/5متر و عرا آنها از  8های کار نباید از گاه جای طول  :154 ماده 

 هاوینچ کردن قفل وسیله به باید تعلیق هایکابل ایمنی نمایند،می کار سنگین معلق هایداربست روی بر کارگران که مواقعی در  :155 ماده 

 .گردد مینتا دیگر ثرمو طرق یا

 های حایل و غیره جلوگیری بعمل آید.های معلق به بدنه ساختمان به وسیله قیدها، نرده ان خوردن یا برخورد داربست: باید از تک156 ماده 

 شود، باید:معلق با راه اندازی ماشینی استفاده نمی : وقتی که از داربست157 ماده 

 .شوند برداشته آن روی از حمل قابل لوسای سایر و ابزارها کلیه –الف 

 ر اطمینان بخشی ثابت شده و یا به سطح زمین پایین آورده شود.طو به خود محل در –ب 

 (Bracket Scaffoldsداربست دیوارکوب ) 

ان بدنممه سمماختمهای گونیا شکل به شود از یک سکوی کار که به شکل بالکن و به وسیله تکیه گاه تعریف: داربست دیوار کوب تشکیل می

 گردد.متصل و مهار می

های داربست دیوارکوب باید دارای مقاومت کافی و از جنس فلز مناسب بوده و به طور اطمینان بخشممی بممه وسممیله پممیچ و گاه : تکیه158ماده 

 مهره و واشر به بدنه ساختمان مهار گردند.

بممه لمموازم و تجهیممزات  کمماران و بممرق کمماران کممهدگممران، رنگز قبیل درو: داربست دیوارکوب فقط باید مورد استفاده کارگرانی ا159 ماده 

 سنگینی احتیاج ندارند، قرار گیرد.

 سانتیمتر بیشتر باشد. 75: عرا سکوی کار داربست دیوار کوب نباید از 160 ماده 

ار وارده بممه قسمممت جلممو آن کیلمموگرم بمم  175ای طراحی شوند تا حداقل در مقابل های داربست دیوارکوب باید به گونه: تکیه گاه 161 ماده 

 نمایند.مقاومت 

 .نماید تجاوز متر 3 از نباید دیوارکوب داربست هایگاه  تکیه بین فاصله  :162 ماده 

 نردبانی داربست 

ر کلممی بایممد بممرای شود و بطممومی استفاده  کمی در آنها از مصالح کار روند که به سبکی کارهای باید برای فقط نردبانی : داربست163 ماده 

 ، گچ کاری و امثال آن(کارینظر مناسب باشد )مانند رنگانجام کار مورد 

روند ضمن آنکه باید دارای مقاومت و استحکام کممافی باشممند، های داربست نردبانی بکار میای که برای پایههای دو طرفه: نردبان164 ماده 

 باشند:باید دارای یکی از دو شرط زیر نیز 

 شود.باشند که بادر نظر گرفتن نوع خاک تعیین می یا در عمقی از زمین فرو رفته - الف

های آنها هایی قرار داده شوند که هر دو پایه هر نردبان روی سطح تراز قرار گیرند. همچنین پایهها یا تختهایپایه زیر  روی  ایشیوه   به  یا  –ب 

 وگیری شود.زیدنشان جلبه طور محکمی مهار گردند تا از لغ
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متر بیشتر باشممد همچنممین تختممه  5/2از  داربست شود نباید ارتفاعمی استفاده  ایجاد داربست برای دو طرفه از نردبان که : در مواردی165 ماده 

 ها باالتر قرار نگیرد.جایگاه باید در سطح تراز قرار داده شده و از پله سوم باالی نردبان

 ز یک نفر استفاده نمایند.نردبانی نباید در هر زمان بیش ا از داربست: 166 ماده 

 نردبان -بخش دوم  

های نردبان چوبی باید از چوب مرغوب ساخته شده والیاف چوب در جهت طول قطعات باشند. همچنین اجزاء نردبان ها و پله: پایه167 ماده 

 پوسیدگی باشد.شکستگی و  باید فاقد هرگونه عیب و ایراد ظاهری از قبیال ترک،

ها متصممل گردیممده باشممند از بکممار بممردن نردبممان چمموبی کممه ی نردبان چوبی باید به صورت کام و زبانه به طور محکم به پایهها: پله168 ماده 

 های متصل شده باشند، باید خودداری گردد.های آن فقط به وسیله میخ و پیچ به پایهپله

 روی آنها پیشگیری بعمل آید.عاج دار باشند تا از لغزش پا بر فلزی باید های نردبان : پله169 ماده 

ها جلمموگیری نمایممد. ضمممناً در حالممت بمماز نبایممد : نردبان دو طرفه باید مجهز به ضامن یا قیدی باشد که از باز شدن بیش از حد پایه170 ماده 

 متر بیشتر باشد. 3ارتفاع آن از 

 نباید از ده متر تجاوز نماید.قابل حمل  : طول نردبان یک طرفه171 ماده 

 های نردبان باید از مواد روغنی و لغزنده عاری باشند.ها و پایه: پله172 ده ما

آیممد و بممرای محافظممت آن از گممردد، بایممد خممودداری بعمممل: از رنگ کردن نردبان چوبی که باعث پوشممیده شممدن نممواق  آن می173 ماده 

 اده شود.استفشفاف پوسیدگی، باید از موادمحافظ

فلزی باید به وسیله ضد زنگ یا مواد مناسب دیگر در مقابل خوردگی و زنگ زدگی محافظممت شمموند، مگممر آنکممه از های : نردبان174 ماده 

 فلزات زنگ نزن از قبیل آلومینیوم ساخته شده باشند.

 .گیرد قرار استفاده  مورد ایدنب شود، تهساخ افقی هایچوب اتصال وسیله به تک پایه یک روی که نردبانی  :175 ماده 

 .شوند برده  بکار بلند نردبان جای به و متصل بهم نباید کوتاه  نردبان دو  :176 ه ماد

 های نردبان باید خودداری بعمل آید.: از افزودن ارتفاع نردبان به وسیله قرار دادن جعبه یا بشکه و نظایر آن در زیر پایه177 ماده 

 .شود برده  بکار طرفه یک نردبان جای به هم، روی بر آن ضلد دو کردن جمد با نباید فهطر دو دباننر  :178 ماده 

های باالی نردبان دو طرفه باید در فواصل مناسب روغنکاری شوند تا حرکت آنها بممه آسممانی انجممام و از شکسممته شممدن آنهمما : لوله179 ماده 

 جلوگیری بعمل آید.

های آن دارای نقمم ، تممرک و شکسممتگی پله است و یمما اینکممه پایممهکمعیوب است و یا فاقد یورفته در آن هایلهپ که نردبانی از  :180ماده 

 د.است. به هیچ وجه نبایستی استفاده نمود چنانچه نردبان قابل تعمیر نیست، باید فوراً آن را معدوم نمود تا مورد استفاده کسی قرار نگیر

نی گردد و هر قطعه از نردبان که حد فاصل دو پاگرد اسممت بایممد بیمتر ارتفاع باید یک پاگرد پیش 9برای هر های ثابت : در نردبان181 ماده 

 به نحوی قرار گیرد که در امتداد قطعه قبلی نباشد.

 .باشد ه شد قفل و بسته محکم طور به قبالً در آنکه مگر شود، داده  قرار شودمی باز که دری جلوی در نباید نردبان  :182 ماده 

 همماینردبان از آمدن پایین و رفتن باال برای باید طبقه، دو از بیش هایساختمان در همچنین و است زیاد آمد و رفت که جایی در  :183 ده ما

 .شود استفاده  جداگانه

 : از یک نردبان نباید در هر زمان بیش از یک نفر استفاده نماید.184 ماده 

 ی دیوار تقریباً در حدود یک چهارم طول نردبان اختیار شود.اید فاصله بین پایه نردبان تا پاب نردبان، استقرار هنگام در  :185 ماده 

: در مواردی که امکان تکیه دادن و استقرار نردبان با شیب مناسب و ایمن وجممود نداشممته باشممد، بایممد بممرای جلمموگیری از حرکممت 186 ماده 

 ا مهار شود.م بسته و ینردبان، تکیه گاه یا پایه آن به طور محک
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سایروسممایل و السممتیکی شممیاردار یممابان درمحلی که احتمال لغزش دارد، قرار داده شود، باید به وسیله گمموه یمما کفشممک: چنانچه نرد187ماده 

 باشد.حکام الزم زمین جلوگیری بعمل آید. همچنین تکیه گاه نردبان در قسمت باال نیز باید دارای استها بررویمشابه، ازلغزش پایهمواند

د طوری انتخاب شود که پس از استقرار صحیح آن، انتهای فوقانی آن حدود یک متر از کف محلی که کارگر در : طول نردبان بای188 ماده 

 تواند فقط دارای یک ضلد باشد.باالتر بوده و این قسمت اضافی فاقد پله باشد. ضمناً قسمت اضافی میشود،آن پیاده می

 ی، از قبیل لوله فلزی یا تیرچوبی و غیره و همچنین نبش دیوار باید جلوگیری بعمل آید.اه دادن نردبان به ستون استوانه: از تکی189 ماده 

 : کارگران را نباید به باال بردن و پایین آوردن بارهای سنگین یا حجیم به وسیله نردبان وادار نمود.190 ماده 

 باشد.وسیله نردبان مجاز نمی قیرداغ به : باال بردن آسفالت یا191 ماده 

 تخریب -پنجم  صلف  

 تخریب مقدماتی عملیات - اول بخش

و در  آمممده  بعمممل تخریممب در دسممت سمماختمان هایقسمممت از کلیممه شود، باید بازدید دقیقی شروع تخریب عملیات از اینکه : قبل192 ماده 

 مهممار آن جهممت ممموقتی هایو سممتون ، سپر و حایلشمد نصب از قبیل احتیاطی ، اقداماتزشری و قابل خطرناک هایوجود قسمت صورت

 آید. بعمل هاقسمت

و در  قطممد طممور مطمممئن بممه مربوطه هایسازمان و نظارت با اطالع مشابه و سایر خدمات ، گاز، آببرق کار، جریان از شروع : قبل193 ماده 

 ایمنممی و مقممررات احتیاطممات کلیممه و رعایممت ذیممربط هایسازمان و نظارت نیز باید با موافقت ملع آنها، این موقت برقراری بهنیاز  ورتص

 گردد. انجام مربوطه

دد و از ورود افراد گر  نصب ه خطر و هشدار دهند باید کامالً محصور و عالمات تخریب در دست ساختمان خطر در اطراف : منطقه194 ماده 

 آید. بعمل جلوگیری محصور شده  منطقه به غیرمسئول

 و غیممره  شممبرنگ تابلوهممای دیگر از قبیل مشخصه قرمز و یا عالیم هایچراغ باید با نصب محصور شده  ، مرز منطقهشب : در هنگام195 ماده 

 گردد. مشخ 

درنظممر  و افممراد مسممئول عبور و مممرور کممارگران برای که جز راهی به تخریب در دست ساختمان یو خروج دیورو هایراه  : کلیه196 ماده 

 ، باید مسدود گردد.شده  گرفته

 .گردد رانبا مناسبی محل در و شده  درآورده  ،تخریب عملیات شروع از قبل باید هاپنجره  و درها در موجود هایشیشه کلیه: 197 ماده  

 تخریب کلی اصول - دوم خشب 

 تخریب که گردد، مگر در موارد خاصی ختم یا طبقه قسمت ترینپایین و به  شروع یا طبقه قسمت باید از باالترین تخریب : عملیات198 ده ما

 مجوزهممای و کسممب مربوطممه ایمنممی و مقممررات اطاتاحتی کلیه دور با رعایت و از راه  در فونداسیون از مواد منفجره  طور یکجا و استفاده  به

 شود. انجام نوسان در حال هایبا وزنه زدن ضربه و یا از طریق کردن و واژگون با کابل کشیدن و یا از طریق انجام الزم

 و کلیممه شممده  فاده است محکم فلزی هایید از کابلشود، بامی انجام کردن و واژگون کشش از طریق تخریب عمل که : در مواردی199 ماده 

 شوند. خطر مستقر و کامالً دور از منطقه و مطمئن مناسب در فاصله و افراد مسئول کارگران

 بممه عملممیمیممدان وزنممه، تاصمماب محمملشممود بایممد در اطرافمی اسممتفاده  تخریممب بممرای نوسان در حال هایاز وزنه که : در مواردی200 ماده 

 شود. درنظر گرفته ساختمان تفاعبرابر ار 1/5عرا

دیگممر  جممای بممه تخریممب در دسممت جز سمماختمان به گردند که کنترل ترتیبی باید به فوق مذکور در ماده  نوسان در حال های: وزنه201 ماده 

 ننمایند. اصابت

 عمممل بممه گردد باید جلوگیری دیگر ساختمان هایقسمت هانیناگ و ریزش تخریب باعث که ناز ساختما هاییقسمت : از تخریب202 ماده 

 آید.
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پذیر باشممند، آسممیب در برابر فشار باد یا ارتعاشات که ناپایداری نباید در شرایط تخریب دردست های، قسمتکار روزانه : در پایان203 ماده 

 رها گردند.

 کممه ترتیبممی بممه آن شممدن گردد و از انباشته منتقل مناسبی محل به موقد باید به یا طبقه سمتهر ق از تخریب و مواد حاصل لح: مصا204 ماده 

 آید. عمل به خطر اندازد، جلوگیری تر را بهپایین طبقات و یا استحکام کار شده  از انجام ماند

 شوند. و یا کشیده  فرو کوبیده  چوب داخل به باید بالفاصله از تخریب حاصل هایرها و تختهوجود در تیم های: میخ205 ماده 

 دردسممت هایقسمممت مناسممب زمممانی ، بایممد در فواصمملاز تخریممب گرد و غبار ناشی از پخش جلوگیری ، جهتلزوم : در صورت206 ماده 

 گردد. وبمرط فشان آب وسیله به تخریب

 مممواد و مصممالح و انتقممال حمممل بممرای که هاییاستثناء دهانه ها بهو سایر قسمت طبقات موجود در کف هایانهها و دهپرتگاه  : کلیه207 ماده 

 شوند. ه یا پوشاند محصور مناسب هاییا حفاظ نرده  وسیله گیرند، باید بهقرار می کار مورد استفاده  و یا لوازم از تخریب حاصل

و فاقممد  ها بایممد روشممنگممذرگاه  شود. این درنظر گرفته عبور و مرور کارگران برای مطمئنی هایباید گذرگاه  خریبت : در محوطه208 ماده 

 باشد. ماند هرگونه

 دیگر ساختمان طیارتبا هایراه  رود باید کلیهیبکار م انکارگر استفاده  برای که ها و درهاییها، راهروها و نردباناستثناء پلکان: به209 ماده 

 مسدودگردد. تخریب مدت در تمام

های ورود و خروج کارگران به ساختمان مورد تخریب، باید راهروهای سرپوشیده با حداقل سه متر طول و عرا نیم متر : در محل210 ماده 

 ی آنان جلوگیری بعمل آید.صالح بر روبیش از عرا درب ورودی ساخته شود تا از سقوط م

 انجممام یمما فلممزی چمموبی هممایکانال از داخممل پرتمماب شود، مگر آنکه پرتاب خارج آزاد به سقوط وسیله نباید به ساختمانی : مصالح211 ماده 

 گیرد.

از چهممار  باشد باید تهداش شیب درجه 45از  بیش انچهرود چنمی کار به خارج به مصالح هدایت برای که یا فلزی چوبی های: کانال212 ماده 

 .است گردیده  تعبیه مصالح ورود و خروج برای که هاییدهانه استثنای کامالً مسدود باشد، به طرف

شممود  نفر کارگر مراقبت یک وسیله هکار ب گامو در هن بوده  محکمی دریچه باید مجهز به یا فلزی چوبی هایکانال خارجی : دهانه213 ماده 

 اتفاقی از سقوط جلوگیری برای الزم مزبور نیز باید تدابیر و احتیاطات هایکانال در ابتدای مسدود باشد. همچنین آن درب و در سایر مواقد

 شود. کار برده  به ورودی دهانه داخل به کارگران

خطممر  در معممرا باشممند کممه قممرار داشممته باید در جممایی کارگران موقت هایو ساختمان ساختمانی ار و وسایلابز هدارینگ : محل214 ماده 

 نباشند. از تخریب و مواد حاصل مصالح و یا سقوط ریزش

 دیوارها و برچیدن تخریب - سوم بخش 

 آزاد بماند. جانبی مهارهای دون، نباید باست آن برابر ضخامت 22از  بیش آن ارتفاع از دیوار که : دیوار یا قسمتی215 ماده 

 شود. استفاده  باید از داربست دستی طریق به کافی و فاقد استحکام و مرتفد نازک دیوارهای و برچیدن کردن خراب : برای216 ماده 

دور  ریممزش و افممراد از منطقممه کممارگران گممردد، بایممد کلیممهمی فشممار تخریممبنیممرو و  نوارد آورد دیوار از طریممق که : در مواردی217 ماده 

 شوند. نگهداشته

در  تخریممب متممر از محممل سممه تا فاصله که هاییو دهانه هاباید سوراخ یا خارجی داخلی از دیوارهای هر یک کردن از خراب : قبل218 ماده 

 هممایکار نکند و یا راه  مطلقاً کارگری پایین در طبقات شوند، مگر آنکه شانده پو ابعاد کافی به مقاوم صالحم وسیله قرار دارند، به طبقه کف

 باشد. قبالً مسدود شده  طبقات این ورود به

 خمماک قممبالً آن کهگردند مگر آن ید تخریباند، نباشده  مجاور ساخته هاییا ساختمان زمین خاک نگهداری برای که : دیوارهایی219 ماده 

 باشد. شده  و سپر محافظت شمد وسیله به مربوط و یا ساختمان شده  برداشته
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 هاطاق و برچیدن تخریب - چهارم بخش

 تا تکیه دو تیرآهن بین ها و مصالحباید آجر آن تخریب هنگامشود و چهایجاد می درآن سوراخکه هنگامیچه ضربی های: در طاق220ماده 

 شود. برداشته طور کامل به طاق هایگاه 

 5 ضممخامت بممه حممداقل الوارهممایی طور عرضیها بهیا تیرچه تیرآهن ، باید رویاز طاق قسمتی از برداشتن پس طاق تخریب : هنگام221ماده 

 دهند. کار خود ادامه و به آنها مستقر شده  رویبتوانند در  شود تا کارگران ده گذار کافیتعداد  سانتیمتر به 25 عرا سانتیمتر و به

 و آمد کنند. رفت نتوانند در آن از کارگران هیچیک مسدود شود که طوری به زیر آن ، باید طبقهطاق تخریب : هنگام222 ماده 

 ساختمان فلزی اسکلت و برچیدن تخریب - پنجم بخش 

و  و نقممل حمممل وسممایل حفاظتی نامه آیین ، مقرراتفوالدی ها و قطعاتتیرآهن آوردن پایین برای ز جرثقیلا استفاده  : در صورت223 ماده 

 گردد. ها باید رعایتمواد و اشیاء در کارگاه  جابجا کردن

 محل اطراف الوار تمام وسیله باید قبالً بهباشد  ضروری  تیرآهن روی مانیساخت ثقیلجر اگر نصب طاق و برداشتن از تخریب : پس224 ماده 

 استقرار یابد. و مطمئن طرز محکم و به شده  باشد، پوشانده  و مواد الزم وسایل حمل برای که جز قسمتی به جرثقیل نصب

 هممدایت از لنگممر بممار بایممد از طنمماب و جلمموگیری ادلتع حفظ ، برایجرثقیل وسیله به شده  ه برید هایتیرآهن آوردن پایین : هنگام225 ماده 

 شود. نیز استفاده  کننده 

 های در حال حمل باید جلوگیری بعمل آید.های باالبر یا استقرار آنان روی تیرآهن: از آویزان شدن کارگران به کابل دستگاه 226 ماده 

طممور  ها بممهکپسممول ایممن شممود کممه اسممتفاده  هاییباید از محفظه و استیلن اکسیژن هایکپسول حمل برای از جرثقیل استفاده  : هنگام227 ماده 

 باشند. مستقر شده  در آن مطمئن

 بممه ایآیممد تمما صممدمه عممملب از بممرش بعد آزاد تیرآهن از نوسانات منظور جلوگیری به الزم هایباید احتیاط تیرآهن از بریدن : قبل228 ماده 

 و یا وسایل وارد نیاید. اشخاص

 .است آنها از باال مطلقاً ممنوع شود و انداختن انجام طور آهسته باید به شده  بریده  هایتیرآهن آوردن : پایین229 ماده 

 ، کممفهر طبقه هایها و ستوننتیرآه از برداشتن قبلیرد،بایدگمیانجام جرثقیلاز استفاده بدون فلزی ساختمان تخریبکه : هنگامی230ماده 

 شود. با الوار پوشانیده  زیر آن بالفاصله طبقه

 مشابه هایها و سازه بلند، برج هایدودکش تخریب - ششم بخش 

 حفاظممت بالً محممدوده قمم  کممهشوند، مگر آن تخریب گونیجار یا واژانف ، نباید از طریقمشابه هایها و سازه بلند، برج های: دودکش231 ماده 

 باشد. شده  درنظر گرفته آن در اطراف کافی با وسعت و مطمئنی شده 

 شود. استفاده  گردد، باید از داربست تخریب دستی طریق به 231های مذکور در ماده قرار باشد سازه  که : در صورتی232 ماده 

 محممل همواره  که ترتیبی شود، به آورده  پایین تدریج نیز باید به داربست سکوی پایین باال بهمذکور از هایسازه  تخریب ناسبت : به233 ماده 

 ر نباشد.سانتیمت 150سانتیمتر و بیشتر از  50کمتر از  اختالف ارتفاع و این بوده  سازه  باالیی تر از نقطهپایین مربوطه استقرار کارگران

 آید. عملبه مذکور بایدجلوگیریهایسازه  درباالی استقرار کارگران و : از ایستادن234ماده 

بایممد قممبالً  مصممالح از تجمممد جلمموگیری و بممرای شممده  ریخته پایین به باید از داخل مورد بحث هایسازه  از تخریب حاصله : مصالح235 ماده 

 ایجاد شود. آن تخلیه جهت سازه  قسمت ینترر پاییند ایدریچه

 شود. انجام کار تخریب از توقف باید پس ، فقطفوقمذکور در ماده  مصالح : تخلیه236ماده 

 باشد. از داربست باید مستقل آن گاه  از باالبر، تکیه استفاده  : در صورت237 ماده 
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 اریو حف گودبرداری - ششم فصل

 و حفاری ریگودبردا مقدماتی عملیات - اول بخش

 شود. زیر باید انجام شود، اقداماتشروع و حفاری گودبرداریعملیات ازاینکه : قبل238ماده 

 قرار گیرد. دقیقاً مورد بررسی استحکام مورد نظر از لحاظ زمین - الف

 در حممین اسممت ممکممن کممه و غیممره  ، تلفنبرق هایابل، گاز، ک آب کشی ، لولهفاضالب هایانالک  از قبیل زیرزمینی تاسیسات موقعیت - ب

 و در صممورت قممرار گرفتممه شوند، باید مورد شناسممایی گردند و یا خود دچار خسارت بروز خطر و حادثه موجب گودبرداری عملیات انجام

 گردد. آنها اقدام جریان طدو یا ق قتیا مو تغییر مسیر دائم به نسبت لزوم

طممور  بممه نگهداشممتن از قبیممل مقتضممی طرق پذیر نباشد باید بهامکان در بند ب مندرج تاسیسات جریان تغییر مسیر یا قطد که در صورتی - ج

 شود. ها اقدامآن حفاظت به ، نسبتو غیره  و یا محصور کردن معلق

 گردند. مورد نظر خارج از زمین و غیره  سنگ ، تختهتدرخ قبیل از موانعی -د 

 از بایممد باشممد، برداشممته در مجمماور هایساختمان و دیوارها پایداری برای خطری احتمال حفاری و گودبرداری عملیات که صورتی در –هم 

های نگهبممان قبممل از زه سا اجرای با لزوم صورت در و داریگودبر ایمن و مناسب فاصله رعایت و مناسب مهارهای و سپر ،شمد نصب طریق

 شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تامین گردد.

 و حفاری گودبرداری کلی اصول - دوم بخش 

 بممه آنممان ایمنممی رایب احتیاطی باشند، باید اقدامات کار دیگری به مشغول کارگرانی و حفاری گودبرداری محل : اگر در مجاورت239 ماده 

 آید. عمل

 نصممب وسممیله باشد، باید بممه وجود داشته خطر ریزش و احتمال سانتیمتر بوده  120از  بیش آن عمق که هر گودبرداری های: دیواره 240 ماده 

 ( باشند.ریزیخاک  پایدار شیب )کمتر از زاویه مناسب  بشی ها دارایدیواره  گردد، مگر آنکه حفاظت و مناسب محکم ، سپر و مهارهایشمد

 تولیممد ارتعمماش که ها و یا مراکز و تاسیساتی، بزرگراه آهن راه  خطوط در مجاورت و حفاری گودبرداری عملیات که : در مواردی241 ماده 

 اتخاذ گردد. زشاز خطر ری جلوگیری برای مناسب مهارهای ، سپر وشمد نصب از قبیل شود باید تدابیر احتیاطی نماید، انجاممی

 نبایممد در پیمماده  مصالح این شود. همچنین گود ریخته متر از لبه کمتر از نیم فاصله نباید به و حفاری از گودبرداری حاصل : مصالح242 ماده 

 د.و مرور گردعبور  ماند شود که انباشته نحوی به روها و معابر عمومی

 خطممر ریممزش کممه و در نقمماطی و بازدید قرار گرفتممه باید دقیقاً مورد بررسی در موارد ذیل و حفاری گودبرداری محل های: دیواره 243 ماده 

 گردد. و یا نسبت به تقویت آنها اقدام نصب ایمنی ، وسایلاست بوجود آمده 

 کار.بیشتر در  یا ساعته 24 وقفه بعد از یک - الف

 .انفجاری عملیات بعد از هرگونه - ب

 .ناگهانی هایبعد از ریزش - ج

 مهارها. به اساسی بعد از صدمات -د 

 .شدید هاییخبندان از بعد –هم 

 .شدید هایباران از بعد –و 

 از وارد شدن وگیریجل برای حفاظتی د، باید مواندوجود دار و حفاری گودبرداری محل اشیاء به سقوط احتمال که هایی: در محل244 ماده 

نیممز بایممد  و حفمماری گممودبرداری محممل داخل و افراد عابر به کارگران از سقوط پیشگیری برای گردد. همچنین بینیپیش کارگران به آسیب

 و غیممره انجممام هشممدار دهنممده  م، وسایل کنترل مسیر، عالیمواند ها،نرده  ، نصبگودبرداری محوطه محصور کردن از قبیل احتیاطی اقدامات

 شود.
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هشممدار  عالیم شود و همچنین تامین کافی باید روشنایی و حفاری گودبرداری محوطه اطراف روهایمعابر و پیاده  ها در کلیه: شب245 ماده 

گردد، بممه طمموری کممه کلیممه عممابران و  نصب صور شده مح منطقه در اطراف و غیره  نگشبر لوهای، تاباحتیاط هایچراغ از قبیل شبانه دهنده 

 رانندگان وسایل نقلیه از فاصله کافی و به موقد متوجه خطر گردند.

از  حاصممل هممایخاک شتنو یا انبا و غیره  ، کامیونمکانیکی ، بیلجرثقیل از قبیل مکانیکی و وسایل آالت ماشین از قراردادن : قبل246 ماده 

 بارهای در مقابل مقاومت افزایش جهت الزم ، سپر و مهارهایگود، باید شمد هایلبه در نزدیکی ساختمانی و مصالح و حفاری یگودبردار

 گردد. گود نصب در دیواره  اضافی

 بممه وسایل این هایشود، باید پایه تفاده اس و حفاری از گودبرداری حاصلو مواد  کخا حمل باالبر برای از وسایل که : در صورتی247 ماده 

 شود. باال آورده  و مطمئن های ایمنو مواد مذکور نیز باید با محفظه و خاک گردیده  نصب و مطمئن طور محکم

 آن پایممداری الزم مهارهممای وسممیله قرار گیرد باید بممه تفاده مورد اس یگودبردار هایاز دیواره  یکی حفاظت جهت دیواری : هرگاه 248 ماده 

 شود. تامین

 از کممار موتممور بممه حاصممله ، گازهایشود، باید با اتخاذ تدابیر فنی گود استفاده  درداخل داخلی احتراق ازموتورهای که : درصورتی249ماده 

 گردد. تخلیه کار کارگران طور موثر از منطقه

 ناشی از حوادث جلوگیری شود باید جهتنمی تامین با نور طبیعی کافی روشنایی که است نحوی یار بهگود یا ش  وضعیت : چنانچه250 ه ماد

 شود. استفاده  نور مصنوعی از منابد از فقدان روشنایی،

 و نصممب باید با اتخاذ تدابیر فنی باشد کانال وجود داشته در داخل و خطرناک سمی گازهای و تجمد نشت احتمال که : درصورتی251 ماده 

گردد. همچنین در صورت تجمد آب در کانال باید نسبت به تخلیه آن اقممدام  طور موثر تهویه به کارگران تنفسی منطقه ، هوایتهویه وسایل

 شود.

 نصممب از قبیممل احتیمماطی اقممدامات طممر ریممزشاز خ پیشممگیری باشد، باید جهت روها ضروری در زیر پیاده  حفاری که : درمواردی252 ماده 

محصور و از عبممور و مممرور  طور کلی خطر به ، منطقههشداردهنده  ها و عالیم، نرده مواند و با نصب انجام کافی با استقامت مناسب مهارهای

 آید. عمل به افراد جلوگیری

 به کار گمارد. تنهایی را به متر بیشتر باشد، نباید کارگران یکها از آن عمق که و شیارهایی : در گودها253 ماده 

 شوند. گمارده کارازیکدیگر به کافی فاصلهبه بایدکارگران و کلنگ با بیل : درحفاری254ماده 

 کممار گممذارده  نردبان ، یکمتر طول سی ازاء حداکثر هر ر باشد، باید بهمت از یک آنها بیش عمق که و طوالنی عمیق : در شیارهای255 ماده 

 باشد. داشته شیار ادامه باید تا حدود یک متر باالتر از لبه نردبان باالیی شود. لبه

 و حفاری گودبرداری محل به ورود و خروج هایراه  - سوم بخش 

 شممود. در محممل در نظممر گرفتممه و ایمممن مناسممب و خروجممی ورودی ایهمم باید راه  گودبرداری محل به د کارگرانو آم رفت : برای256 ماده 

 بینممیدار پیش شممیب هممایها و راه همما، پلممهنردبان سکو یا پمماگرد بممرای متر یک هر شش متر باشد، باید برای 6از  بیش آن عمق که گودهایی

 شوند. محافظت مناسب هاینرده  وسیله ها باید بهلکاندار و پ شیب هایراه  و همچنینا پاگردها سکوها ی گردد. این

 نصممب و مناسممبی محکممم باید مواند آن نباید کمتر از چهارمتر باشد و در طرفین نقلیه وسایل دار ویژه  شیب هایمعابر و راه  : عرا257 ماده 

 سانتیمتر کمتر باشد. د از بیستنبای شود. قطر آن ساخته ز چوبا حفاظ نای که گردد. در صورتی

 باشممد و نیممز بممرای سممنگین آالتهمما و ماشممینکامیون بممر ورود و خممروج نظارت مسئول نفر نگهبان باید یک گودبرداری : در محل258 ماده 

 گردد. ذکور نصبم آالت ها و ماشینکامیون روجر ورود و خدر معب هشداردهنده  و سایر افراد، عالیم کارگران آگاهی

و  و بلنممدی پسممتی شود باید بدونمی ( ساختهچوبی هایاز تخته استفاده  )بدون سخت هایدر زمین که دار و معابری شیب های: راه 259 ماده 

 باشد. ناهمواری
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ه کافی بوده و همچنین افراد ذیصالح بممر کممار شوند، باید دارای تجربگرفته میفاری بکار : افرادی که در عملیات گودبرداری و ح260 ماده 

 آنان نظارت نمایند.

 دستی وسایل با فاضالب و آب هایچاه  حفر –بخش چهارم  

آیین نامه  طبق ضوابط : کلیه پیمانکاران چاه کن باید دارای وسایل و ابزار کار سالم و بدون نق  و همچنین وسایل حفاظت فردی261 ماده 

ستی و آیین نامه وسایل حفاظت انفرادی، به ویژه کاله ایمنی، پمممپ همموادهی، چکمممه السممتیکی، کمربنممد ایمنممی و های دحفاظتی حفر چاه 

 طناب نجات باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و در مورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند.

شوند، باید دارای تجربه کافی در این امممر بمموده و پیمانکمماران کار گرفته میهای آب و فاضالب بملیات حفر چاه دی که در ع: افرا262 ماده 

 مربوطه بر کار آنان نظارت نمایند.

یم با چمماه قممد های فاضالب قدیمی مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جدید: در انتخاب محل حفر چاه فاضالب باید موقعیت چاه 263 ماده 

ای درنظر گرفته شود که خطر ریزش و مرتبط شدن خودبخود دو و یا پیمانکار اصلی صاحب کار به اندازه  با نظر مهندس ناظر و صاحب کار

 چاه وجود نداشته باشد و یا قبل از شروع حفاری، نسبت به تخلیه چاه فاضالب قدیمی و پر کردن آن با خاک و شفته یا مصالح مناسب دیگر

 د.اقدام گرد

 مقنی به چاه، باید بررسی الزم از نظر وجود گازهای سمی و خطرناک و همچنین کمبود اکسیژن بعمل آید.: در هر مرتبه ورود 264 ماده 

: برای پیشگیری از خطرات و عوارا مربوط به کمبود اکسممیژن و وجممود گازهممای زیممان آور و خطرنمماک، بایممد بممه وسممیله پمممپ 265 ماده 

شرایط کار به نحوی باشد که اقدام فوق کافی و موثر نباشد، باید کممارگر مقنممی بممه  یه هوای چاه اقدام گردد و چنانچهسبت به تهوهوادهی ن

 ماسک تنفسی با هوای فشرده و لوله خرطومی مجهز گردد.

جممات را در بمماالی چمماه در نقطممه زاد طناب ن: مقنی قبل از ورود به چاه باید طناب نجات و کمربند ایمنی را به خود بسته و انتهای آ266 ماده 

 تی محکم نموده باشد.ثاب

: پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه باید به وسیله صفحات محکم، مقاوم و مناسب به نحو ایمن پوشانده شده و عالمممت گممذاری 267 ماده 

 شود.

د و پوشانده شممود شده و در خاتمه عملیات طوری مسدوطوقه چینی متر با آجر و مالت سیمان  5/1: دهانه چاه باید به عمق حداقل 268 ماده 

هایی که خاک دستی ریخته شده باشد، عمل طوقه که مقاومت کافی در برابر بارهای وارده و نیز عوامل جوی داشته باشد، همچنین در زمین

 چینی باید بعد از برداشتن خاک دستی انجام شود.

گلدان باید دارای استحکام کافی بوده و نحوه استقرار آن در دان به چاه مرتبط گردند. همچنین  از طریق گلهای فاضالب باید  : لوله269 ماده 

دهانه چاه به نحوی باشد که بتواند فاضالب را بممه طممور عمممودی و در امتممداد محممور اسممتوانه چمماه هممدایت و از ریممزش آب بممه دیممواره چمماه 

 جلوگیری نماید.

 ل و بست مناسب و مطمئن باشد.ب باشد، این درب باید مجهز به قفه دارای در: چنانچه دهانه چا270 ماده 

 بینی شود.هواکش مناسب پیش: برای هرنوع چاه اعم از آب یا فاضالب باید لوله271ماده 

وشممش احممداث یمما پ: محل چاه باید در نقشه نهایی ساختمان دقیقاً مشخ  باشد. همچنین در خاتمه عملیات ساختمانی برروی محل272 ماده 

 ه نصب گردد.مشخصچاه نیزبایدعالیمدهانه

های دستی نیز رعایممت : در عملیات حفر چاه با وسایل دستی، باید عالوه بر موارد فوق، مفاد آیین نامه و مقررات حفاظتی حفر چاه 273 ماده 

 گردد.
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 بتنی و فلزی هایاسكلت نمودن برپا و ساخت –فصل هفتم  

ها و خرپاها، تا زمانی که جوشکاری الزم انجام نگردیده و یا حممداقل نصممف ها، تیرن اسکلت فلزی و نصب ستونبرپا نمود : هنگام274 ماده 

 اند، نباید کابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود.ها بسته نشده پیچ و مهره 

 هره و یا جوشکاری شده باشد.صد پیچ و م:قبل از نصب تیرآهن بر روی تیرآهن دیگر، تیرآهن زیرین باید صددر275 ماده 

های محکم های فلزی یا طناب: برای باال بردن تیرهای آهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی، نباید از زنجیر استفاده شود، بلکه باید کابل276 ماده 

« بکار برده شود. همچنین برای هاکارگاه  و مناسب با ضرائب اطمینان مندرج در »آیین نامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد واشیاء در

 وگیری از خمش بیش از حد کابل فلزی، باید چوب یا مواد مناسب دیگری در بین تیرآهن و کابل قرار داده شود.جل

کممار، مممورد ها باید بالفاصله پس از نصب و جوشکاری و یا پیچ و مهره شدن از نظر اطمینان به انجام صحیح و کامل :تیرها و ستون277 ماده 

 بازدید قرار گیرند.

گام باال بردن تیرآهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی به وسیله جرثقیل، باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها و ایجاد حادثممه، بممه :هن278 ماده 

 وسیله چند رشته طناب و به طور دستی، حرکت آنها را کنترل نمود.

 های معلق پیش بینی شود.ب طناب مهار و داربستی، باید نقاط اتصال کافی برای قالاسکلت فلز های مناسبی از اجزاء: در قسمت279 ماده 

: در مواقد بارندگی شدید یا وزش بادهای سخت و یا در مواردی که به علت ناکافی بودن روشنایی، احتمال خطممر حادثممه افممزایش 280 ماده 

 مل آید.جلوگیری بعیابد، باید از ادامه عملیات برپایی اسکلت فلزی می

 سایر اجزاء اسکلت فلزی در هنگام نصب نباید آغشته به برف، یخ و سایر مواد لغزنده باشند.ها و : تیرآهن281 ماده 

 : هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی باید از ورود افراد به داخل منطقه خطر جلوگیری بعمل آید.282 ماده 

 باشد.شوند، مجاز نمیگهداری میهای آویزان که با کابل نداربست ی به وسیله: جوشکاری الکتریکی اسکلت فلز283 ماده 

 های جوشکاری الکتریکی باید دارای پوشش عایق مطمئن و بدون زدگی باشند.های دستگاه : کابل284 ماده 

اری، شمممد بنممدی و مهممار کممردن ای پایه گممذها و غیره که برها، تیرها، شمد: کلیه اجزاء قالب بتن و هم چنین وسایلی از قبیل جک285 ماده 

 شوند.طراحی و ساخته5/ 2حداقلایمنی بارگذاریبوده و باضریبکافیگیرند، باید واجداستحکام و مقامتها مورد استفاده قرار میقالب

ره اطمینان حاصممل شممود تمما در ها و غیارقالب، مه: قالب بتن باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام و پایداری کلیه اجزاء286 ماده 

 بتن ریزی از فرو ریختن قالب پیشگیری بعمل آید.موقد 

های الزم به منظور حفاظت کارگران از خطممر : در موقد برداشتن قالب بتن باید از گرفتن کامل بتن اطمینان حاصل گردد و احتیاط287 ماده 

 احتمالی سقوط بتن یا قالب بعمل آید.

ریزی، باید در کناره آن موانعی تعبیه ری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل بتنشود، برای جلوگیه بتن ریخته میدر قسمتی ک :288 ماده 

 گردد.

شود، نصب تیرآهن، انجام کارهای بتنی و غیره در طبقات باالتر در صممورتی :هنگامی که کارهای بنایی در طبقات زیرین انجام می289 ماده 

 شده باشند.های مربوطه به طور کامل زده سقفهد بود که مجاز خوا

 : دستگاه بتن ساز باید مجهز به ضامن باشد تا در هنگام تمیز کردن دستگاه، از بکار افتادن اتفاقی آن پیشگیری بعمل آید.290 ماده 

ر آرماتوربندی، ساخت و ریختن بممتن د، لب بندیهای بتنی از قبیل قاهای فلزی و همچنین اجرای سازه :عملیات برپا نمودن اسکلت291 ماده 

 ها باید توسط اشخاص ذیصالح انجام شود.قالب
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 مصالح  انبار کردن - فصل هشتم

اجتنمماب ناپممذیر باشممد، یمما مجمماور آن عبممور و مممرور عمممومی درمحل ساختمانیهایکه انبارکردن موقت مصالح و نخاله : درمواردی292ماده 

 صورت گیرد. 11مفاد ماده عایت دقیق کار با راین

 : از انبار کردن مصالح ساختمانی در نزدیکی لبه گودبرداری، دهانه چاه یا هر نوع پرتگاه باید جلوگیری بعمل آید.293 ماده 

 گردد.باید با مواند مناسب محصور  آن شود و اطراف انباشته از دو متر ارتفاع نباید با بیش : آجر و سفال294 ماده 

ها بایممد جلمموگیری بعمممل آیممد. هممم چنممین در صممورت انباشممتن ل شن، ماسه، خاک و غیره، در کنار تیغه: از انباشتن مصالحی از قبی295 ماده 

 مصالح مذکور در کنار دیوارها، باید به ترتیبی عمل شود که فشار بیش از حد به دیوار وارد نشود.

 آنها بر روی کارگران و ایجاد حادثه ریزش ، موجباتبرداشتن مورد بازدید قرار گیرد تا در اثرید مرتباً با و سنگ و ماسه : انبار شن296 ماده 

 نگردد. فراهم

ردیف روی هم چیده شوند، مگرآنکه از اطراف به وسایل مطمئن مهممار گردنممد و  از ده  نباید بیش و گچ و غیره  سیمان های: کیسه297 ماده 

 شوند، یک کیسه از هر طرف عقب نشینی گردد.هر پنج ردیف که روی هم چیده میز باید در در این صورت نی

 ها، هر ردیف افقی باید به طور کامل برداشته شود و سپس از ردیف بعدی شروع گردد.: هنگام برداشتن کیسه298 ماده 

 : برداشتن مصالح انبار شده باید از باالترین قسمت شروع گردد.299 ماده 

رار داده شوند، به طوری که کامالً روی زمین قرار نگیرند و چنانچممه ارتفمماع الوارهممای انبممار های عرضی قالوارها باید روی چوب: 300 اده م

 ها قرار داده شود.شده از یک متر تجاوز نماید، در ارتفاع هر یک متر باید الوارهای عرضی بین ردیف

 دن آنها نباشد.ی هم انباشته شوند که امکان غلطیکم طوری رو: تیرهای آهن باید با ارتفاع 301 ماده 

 های فلزی باید به طور افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آن از یک متر تجاوز ننماید.: ورق302 ماده 

ثممه پیشممگیری بعمممل ایجمماد حاد های فلزی، باید طرفین آنها با مواند مناسب مهار گردد تا از غلطیدن آنهمما و: هنگام انبار نمودن لوله303 ماده 

 آید.

  
 متفرقه مقررات - ن م فصل

ها در هنگام باد، طوفان و بارندگی شدید و یا هنگامی کممه سممطح بممام پوشممیده از یممخ : از کار کردن کارگران بر روی بام ساختمان304 ماده 

 باید جلوگیری بعمل آید. باشد،

 آید. بعمل ار باید جلوگیرید شیب هایسقف کار بر روی زه و تا جربهت بی کارگران : از بکار گماردن305 ماده 

 سممیمان –هممای آزبسممت دار نممورگیر و یمما ورقممموج مانند صممفحات شکننده  از صفحات های پوشیده سقف کار برروی : در هنگام306 ماده 

 بایممد  ها یمما صممفحات کراولینممگشود. تعداد نردبان متر استفاده  تیسان 25 حداقل عرا با کراولینگ صفحات یا هانردبان از باید ،(ایرانیت)

 .نباشد شکننده  هایورق روی بر ایستادن به نیاز آنها، از یکی کردن جابجا برای تا باشد عدد دو حداقل

 شود. بینیابزار کار پیش کارگر و یا از لغزش و سقوط جلوگیری جهت و کافی مناسب دار باید مواند های شیبسقف : در لبه307 ماده 

باشند  نجات و طناب کمربند ایمنی کنند باید مجهز بهکار می درجه 20از   بیش دار با شیب شیب هایسقف بر روی که : کارگرانی308 ماده 

 و در صورت امکان تورهای حفاظتی در زیر محل کار نصب گردد.

ای باشممد بممه انممدازه های زیممر آنگاه ی بوده و فاصممله تکیممهید فاقد هرگونه نق ، ترک و شکستگبا 306اده های مذکور در م: ورق309 ماده 

 صفحات، تحمل بارهای وارده را داشته باشند.که

ک شوند، باید دارای سطح صاف باشند و برای عبور هر فرغممون حممداقل یمم : معابری که برای عبور چرخ دستی یا فرغون ساخته می310 ماده 

 منظور شود.متر عرا 
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ادن بار، اعمال فشار و تکیه دادن داربست یا نردبان به کارهای بنایی که مالت آن هنوز بممه طممور کامممل نگرفتممه و سممقف : از قرار د311 ماده 

 نشده باشد، باید جلوگیری بعمل آید.

به ضالب، خطمموط اصمملی گمماز و مجمماری مشممای مجاری فاهاهای باز، مشعل، کبریت مشتعل و غیره، نباید در مجاورت دهانه: شعله312 ماده 

 قرار داده شود.

: نصب پالک سنگی روی نمای ساختمان فقط در صورتی مجاز است که به وسیله رول پممالک یمما وسممایل مناسممب دیگممر بممه طممور 313 ماده 

 محکم و ایمن مهار و از جدا شدن و سقوط آن پیشگیری بعمل آید.

های اطفاء استعمال دخانیات باید اکیداً ممنوع و همچنین کپسول  ها با موکت یا مواد پالستیکی،لنها و سااق: هنگام پوشش کف اط314 ماده 

 حریق مناسب از قبیل نوع پودر شیمیایی باید دردسترس و آماده بکار باشد.

کار امالً باز و از تهویه طبیعی محل ها ک پنجره ها با موکت یا مواد پالستیکی، باید ها و سالن: قبل از شروع به کار پوشش کف اطاق315 ماده 

اطمینان حاصل شود. ضمناً چنانچه تهویه مصنوعی نیز مورد نظر باشد، باید مکنده هوا در سمممت بیممرون پنجممره نصممب و قبممل از شممروع کممار 

 باشد. روشن گردد. استفاده از بنزین و دیگر مواد سرید االشتعال به عنوان رقیق کننده چسب خطرناک و ممنوع

گیرند، بایممد کممامالً سممالم و بممدون نواقصممی از قبیممل تممرک خمموردگی، ختمانی مورد استفاده قرار میهایی که در عملیات سا: جک316 ه ماد

سائیدگی، پیچیدگی، و غیره باشند همچنین حداکثر ظرفیت جک باید بر روی آن در محل مناسبی به فارسی حک شده و یا به طرق مناسب 

 شده باشد.دیگری مشخ  

 حداکثر ظرفیت آن بارگذاری شود. :جک نباید بیش از میزان317 ماده 

 : جکی که نق  فنی داشته باشد، باید به طور مشخ  عالمت گذاری و از دسترس افراد کارگاه ساختمانی خارج گردد.318 ماده 

انجممام  طه بمماز بمموده و تهویممه بممه طممور کاممملمتی از محو: ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنکه قس319 ماده 

 گیرد.

های محتوی قیر جامد ، باید ترتیبی اتخمماذ گممردد کممه ابتممدا قسمممت فوقممانی قیممر در ظممرف ذوب شممود و از : برای گرم کردن بشکه320 ماده 

 های زیرین ظرف قیر در ابتدای کار جلوگیری بعمل آید.حرارت دادن و تابش شعله به قسمت

عملیات سبک ساختمانی و تعمیرات جزیی در صورتی مجاز است که واجد اسممتحکام و سممطح  های کوتاه درستفاده از چهارپایه: ا321 ده ما

 اتکاء کافی و مطمئن باشد.

نبوده و : باال کشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن، قطعات فوالدی و غیره به صورت دستی باطناب، کابل و غیممره مجمماز322 ماده 

 فاده شود.استمکانیکی مناسبیدازباالبرهایبا

 باشد.: نقل و انتقال کارگران ساختمانی در قسمت حمل بار وسایل نقلیه موتوری یا به وسیله سایر ماشین آالت ساختمانی مجاز نمی323 ماده 

باید دارای ،های ارتباطی به کارگاه و غیره اه ر مصالح، ر: کلیه مستحدثات موقت کارگاه از قبیل استراحت گاه، ساختمان اداری، انبا324 ماده 

 استحکام و مقاومت کافی باشند.

شممورایعالی  81/2/17قانون کار جمهوری اسالمی ایران در جلسه مممورخ  86و  85ماده، به استناد مواد  324فصل و  9این آیین نامه مشتمل بر 

 اجتماعی رسید. به تصویب وزیر کار و امور 1381/6/9ر تاریخ حفاظت فنی مورد بررسی نهایی و تایید قرار گرفت و د
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 3پیوست شماره 
 ریالیبرآورد 
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 4پیوست شماره 

 

 مشخصات فنی و نقشه های اجرائی
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 5پیوست شماره 
 

 برنامه زمانبندی اولیه
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 6پیوست شماره 
 

 مناقصهشرکت در  یفرم اعالم آمادگ

 
 یبمماق اتیمم عمل یمصالح و اجرا هیته موضوعبا موضوع  99-001نسبت به شرکت در مناقصه شماره  خود را یشرکت آمادگ نیا لهیوس نیبد

اسناد و  هیاسناد اقدام و کل قیدق لینسبت به مطالعه و تکم و نموده  اعالم ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی بخش تجاری پروژه مگاپارسمانده 

 نیمم . ضمممناً ایممداارسممال مممی نمشده ، پممس از مهممر و امضمماء  یصورت کالسه بند به ه و فرمت خواسته شد بیده را به ترتک خواسته شمدار

 نیاز آن و همچن یناش  یاظهارات خالف واقد و عواقب قانون  تیو مسئول  دییرا تأ  آن  وستیسند و مدارک پ  نیشرکت اطالعات مندرج در ا

 یارسال ناق  اسناد و مدارک الزم را تقبل م ایعدم ارسال،  رینظ یلیگزار را به دال مناقصه توسط اتازیسبه امتو محا یابیعدم ارز  تیمسئول

 .دینما

 

 

 

 

 مناقصه گر:....................... شرکت

 و امضاء مجاز:....................... مهر
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 7پیوست شماره 

 

 مناقصه گران  دستور العمل ارزیابی کیفی
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 ارزیابی کیفی مناقصه گران مدارک مورد نیاز ج ت  

 

 تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آگهی تغییرات شرکت .1

 تصویر مدارک تحصیلی و کارت ملی مدیرعامل و سایر اعضاء شرکت .2

 گذشته سال 5تصویر قراردادهای منعقده، مفاصا حساب، تحویل موقت یا قطعی پروژه های انجام شده در  .3

 ه از کارهای انجام شده در صورت وجودیر رضایت نامه، تشویقی، تقدیرنامتصو .4

 تصویر اسناد مالکیت خودروها و یا فاکتور خرید ماشین آالت و وسایل کارگاهی .5

 تصویر مدارک دوره های سپری شده توسط اعضا شرکت و کارگران شاغل در آن در صورت وجود .6

 بندی اری و رتبهتصویر گواهی نامه صالحیت پیمانک .7

 ...رزومه کاری و  .8

 

 توجه:

 ه مدارک ناق ، مبهم، ناخوانا و خارج از زمان مشخ  شده ترتیب اثر داده نمی شود.ب .1

با توجه به آیین نامه مستند سازی پس از تحویل پرونده ارزیابی، برگشت و کپی برداری از مدارک و مستندات  .2

 تحویلی امکان پذیر نمی باشد.

ف واقعیت بوده است، عالوه بر عدم ارزیابی د مدارک تحویل شده جعلی و یا خالاحراز گرد در صورتیکه که .3

 پیمانکار برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

 از پیمانکاران محترم درخواست می شود مطالب ارسالی خود را با دقت و صداقت کامل تهیه و تکمیل نمایند. .4

مناقصات، مناقصه گران متقاضی نظام مستند سازی و اطالع رسانی  امه اجراییآیین ن 26ماده  "ث"به استناد بند  .5

برای شرکت در انواع مناقصات باید نسبت به ثبت نام در پایگاه ملی مناقصات اقدام نموده و کد کاربری خممود 

 ( porg.irp://iets.mhttرا به دستگاه مناقصه گزار اعالم نمایند. ) به آدرس 
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 پیمانكـــار مشخصــات
 

 نام شرکت:

 نام مدیرعامل:

 کد ملی مدیرعامل:

 رتبه:

 تلفن مستقیم تماس:

 تلفن همراه مدیرعامل:

 فكس :

 نام و شعبه بانك ت یه ضمانتنامه:

 آدرس:

 

 

 مهر و امضاء پیمانکار )اشخاص مجاز مطابق اساسنامه(:

 مهر شرکت:
 
 
 

 امضاء:
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 های پیش نیازالزام 
ز کسب شده بر اساس معیارهای ارزیابی توان اجرای کار، مناقصه گر بایـد دارای صـيحیت هـا و ( صرفنظر از امتیا1

شرایط مشروحه ذیل باشد. عدم حصول شرایط و الزامات ذیل منجر به رد شدن صيحیت مناقصه گر ج ـت شـرکت 

 در مناقصه می گردد.

 )خلد ید(ه حرفه ای ( عدم سوء پیشین1-1)

زم از مراجد قانونی ذیربط و آگاهی از قوانین و مقررات مربمموط بممه کممار از جملممه : بیمممه هممای تممامین اجتممماعی، ( داشتن مجوزهای ال1-2)

 مالیاتها، عوارا و دیگر قوانین و مقررات

مممی باشممد ایممن امممر منجممر بممه رد  خممالف واقممد ( در صورتی که برای مناقصه گزار محرز گردد اطالعات ارائه شده توسط مناقصممه گممر1-3)

 حیت مناقصه گر می گردد.صال

 امتیاز می باشد. 65( حداقل امتیاز قابل قبول برای شرکت در مناقصه، کسب حداقل 1-4)

ت ها در ( رعایت کلیه مواد مندرج دراساسنامه شرکت و همچنین قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط با برگزاری مناقصات و ثبت شرک 1-5)

 ائه اسناد الزامی است.ار

گر باید کلیه دستورالعمل ها، فرم ا و شرایط مندرج در اسناد ارزیابی توان اجرای کار را بررسی و نسبت به  ( مناقصه2

 تكمیل و ارائه کلیه اطيعات یا مدارک مورد نیاز اقدام نماید.

مناقصـه  بی بصورت کتبی و در زمان مقرر بـاسناد ارزیا( مناقصه گر باید در صورت نیاز ج ت رفع هرگونه اب ام در ا3

 مكاتبه نمایند. مناقصه گزارگزار به نشانی 

 ( مناقصه گر باید دارای گواهینامه صيحیت کار باشد.4

تبصره(مناقصه گزار به هر درخواستی برای رفع اب ام اسناد بصورت کتبی پاسخ خواهد داد مشـرو  بـر اینكـه چنـین 

 لیم شده باشد.بل از آخرین م لت تحویل اسناد تس یك هفته ق  درخواستی حداکثر

 ( اصيح اسناد ارزیابی5

( مناقصه گزار می تواند در هر زمان پیش از آخرین مهلت ارائه اسناد توسط مناقصه گر، بمما صممدور الحاقیممه، اسممناد ارزیممابی را اصممالح 5-1)

 نماید.

تا مناقصه گران به هنگممام آممماده نمممودن ال اسناد مناقصه را تمدید نماید ن مهلت ارس( مناقصه گزار می تواند به صالحدید خود، آخری5-2)

                                                               پیشنهادهای خود، زمان کافی برای در نظر گرفتن الحاقیه داشته باشند.                                                             

ارزیابی که میان مناقصه گزار و مناقصه گر مبادله می شـود، بایـد بـه زبـان فارسـی  ( کلیه مكاتبات و اسناد مربو  به6

باشد. اسناد مثبته و نوشته های چاپی که بخشی از اسناد را تشكیل می دهند در صورتی  می توانـد بـه زبـان دیگـری 

م تفسیر اسناد، ترجمه متون ه آن شود که در این حالت به هنگاه نیز ضمیمارائه شود که ترجمه دقیقی از متون مربوط

 اولویت خواهد داشت.

( کلیه اوراق و اسناد ارزیابی کیفی با م ر و امضا تع د آور شرکت تكمیل و در داخل یك پاکـت الک و م ـر شـده 7

 )پاکت ب( مناسب قرار گیرند.

 ( م لت ارائه مستندات8

زیابی آخرین مهلت تحویل اسناد را تمدید نماید که در اینصورت ، کلیه صالحدید خود، با اصالح اسناد ار  ی تواند بهدستگاه مناقصه گزار م

 اختیارات و مسئولیت های دستگاه مناقصه گزار و مناقصه گران در زمان قبلی، تا آخرین مهلت تمدید شده تغییر می یابد.
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 ( اسناد دریافت شده با تاخیر9

اه مناقصه گزار ارسال و یا تحویل داده شود، فاقد اعتبار و تحت هیچ عنوان در به دستگنهادات ین مهلت ارائه پیشپس از آخر هر اسنادی که

 ارزیابی منظور نخواهد شد.

 ( رفع اب ام در پیشن ادات10

ن درخواسممت رفممد ابهممام را مناقصه گرا( دستگاه مناقصه گزار می تواند به صالحدید خود برای ارزشیابی دقیق تر اسناد از هر یک از 10-1)

 باشد.می هر نوع درخواستی برای رفد و موارد ابهام باید بصورت کتبی بنماید. 

( اگر مناقصه گر، اطالعات درخواست شده برای رفد ابهام را در تاریخ و زمان مشخ  شده ارائه ننمایممد، اسممناد ارسممالی وی مممردود 10-2)

 خواهد شد.

 د ( پاسخگو بودن اسنا12

 که به الزامات مندرج در اسناد ارزیابی پاسخ قابل قبول نداده باشد، مردود اعالم نماید.ناقصه گزار می تواند هر سندی را دستگاه م
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 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 متوسط باشد. بیش از بیست برابر نصاب معاميت رآورد آن امعیارهای اصلی ارزیابی توان اجرای کار و وزن آن ا در کارهای پیمانكاری که ب 

 عنوان معیار ارزیابی ردیف
 

 (aiوزن معیار)

 
 توضیحات

 3و2بر اساس فرم های شماره  35 سابقه اجرایی مرتبط )تجربه( 1

  6و5و4بر اساس فرم های شماره  20 حسن سابقه در کارهای قبلی و فقدان سوءپیشینه حرفه ای 2

 7م شماره بر اساس فر 20 مالی و پشتیبانی( مالی )قدرتتوان  3

 8بر اساس فرم شماره  15 توان تج یزاتی 4

 9بر اساس فرم شماره  10 توان فنی و برنامه ریزی 5

  100 جمع  

                                                         

i bia∑  امتیاز معیار =

 100 ٭ارزیابی

                                                      

ia وزن معیار ارزیابی : 

ib : .امتیاز کسب شده در معیار ارزیابی که با توجه به اسناد ارائه شده توسط کارفرما مشخص می شود 

 توضیحات :

 ناقصه گرانمناقصه گر اعيم می نماید که اظ ارات و اطيعات مندرج در برگ های استعيم ارزیابی کیفی م -1

 از هر لحاظ صحیح می باشد.

ه گر اعيم می دارد که تكمیل و ارائه این فرم هـا و مـدارک مربوطـه هیچگونـه حـق یـا تع ـدی در مناقص  -2

خصوص شرکت در مناقصه برای دستگاه مناقصه گزار )شرکت طـرح و توسـعه آریـا عمـران پـارس( ایجـاد 

 ادات مختار خواهد بود.کلیه پیشن نخواهد کرد و مناقصه گزار در رد یا قبول یك یا 

تحت هیچ شرایطی درخواست استرداد مدارک ارسالی را از دستگاه مناقصه گزار بعمل نخواهـد  مناقصه گر -3

 آورد.

 

 نام و نام خانوادگی مناقصه گر :                                                  

 سمت در شرکت :                                                                                                                    

         

 م ر و امضاء                                                                           
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 اطيعات و مشخصات شرکت مناقصه گر  -1فرم شماره 

 مشخصات حقوقی شرکت

 کد پستی:                                                   كار :                          شانی پیماننام ون

 .........................................................................دورنگار: ...................................................................................                       تلفن تماس : 

ــك: ) ــت الكترونیــــــ ــك)......................................................(e-mailپســــــ ــایت الكترونیــــــ -web.ســــــ

site)................................................... 
 شده  سرمایه پرداخت سرمایه ثبت شده  تاریخ ثبت شماره ثبت شرکت 

هیئت مدیره شرکت بموجب   رئیس

 ییراتآخرین تغ

 تجربیات وسابقه کاری  نام خانوادگی نام

   

مدیر عامل شرکت بموجب آخرین  

 تغییرات

 تجربیات و سابقه کاری  نام خانوادگی نام

   

دارندگان حق امضاء بموجب 

 آخرین تغییرات

 سمت در شرکت نام خانوادگی نام ردیف

1    

2    

یریت و ه تعیین صيحیت شـده در سـازمان مـدرشته و رتب

 برنامه ریزی کشور

 رشته               رتبه -1

 رشته               رتبه -2

 نوع شرکت :

 س امی عام                      س امی خاص  

 نوع مالكیت :

 دولتی                              خصوصی  

  

 همكاری با شرکت ای پیمانكاری دیگر 

 س امداران اصلی و درصد س ام آن ا

 درصد س ام نام ردیف

   

   

 

ا م ـر شـرکت ردر کادر زیر نمونه امضاء فرد یا افراد مجاز به امضاء اوراق تع د آور به موجب آخـرین تغییـرات و 

 درج نمائید.

 ی نام و نام خانوادگ
 

 م ر شرکت   

 سمت در شرکت 
 

    

 نمونه امضاء 
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 اطيعات و سوابق کاری مدیران ارشد شرکت مناقصه گر -2فرم شماره 

 سوابق مدیر عامل شرکت

 )سال(بقه کار:                 اخذ مدرک:                   سا سال       نام و نام خانوادگی:                       پایه و رشته تحصیيت:            

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت آدرس نام موسسه یا سازمان ردیف

 

 

 

 

     

 

 

 

 سوابق رئیس هیئت مدیره شرکت

 )سال(               سابقه کار:                     اخذ مدرک: نام و نام خانوادگی:                       پایه و رشته تحصیيت:                   سال

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت آدرس نام موسسه یا سازمان ردیف

 

 

 

 

     

 

 

 

 سوابق یكی از اعضای هیئت مدیره

 )سال(        سابقه کار:                     رک:       نام و نام خانوادگی:                       پایه و رشته تحصیيت:                   سال اخذ مد 

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت آدرس نام موسسه یا سازمان ردیف
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 تجربه و سوابق اجرائی شرکت مناقصه گر -3فرم شماره   

 سال گذشته 5شده در   دام و اجراشرح کارهای در دست اق 

 پیمان موضوع ردیف
مبلغ پیمان به  

 میلیون ریال 
 کارفرما محل اجرا

تاریخ 

 شروع 

تاریخ 

 خاتمه

درصد  

پیشرفت  

 فیزیکی

  نوع سازه 

 زیر بنا

تعداد  

 طبقات 

امتیاز   نوع کاربری 

 مکتسبه 
 بتنی فوالدی

 تجاری مسکونی

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

اطيعات ن می شود. به منظور ارائه تجربه )سابقه اجرایی( پیمانكار بر اساس اطيعات مربو  به تعداد و نوع کارهای انجام شده در رشته و زمینه کار در پنج سال گذشته تعیی

سال گذشته را در این فرم  ارائه نمایند. ارائه تصویر پیمان های منعقده به انضمام صورت جلسات تحویل  5ست سوابق کاری خود را در رد نیاز الزم است مناقصه گران لیمو

 زمین و تحویل موقت یا قطعی برای ارزیابی ضروری می باشد.

 ( محاسبه می گردد..7/1385/ 16ه مورخه  33560/ ت 84136)مصوبه شماره  قانون برگزاری مناقصات 12ی ماده نامه اجرایآئین  17بر اساس ماده  4امتیاز فرم شماره 

                                                                                                              
 جج
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 ال گذشته(س  5قبلی شرکت مناقصه گر )حداکثر در کارهای فرم ارزیابی حسن سابقه  -4فرم شماره 

 

 سال گذشته  5کارهای انجام شده در 

مبلغ پیمان به   موضوع پیمان  ردیف

 میلیون ریال

نام مقام مطلع در  کارفرما محل اجرا 

 دستگاه کارفرما

نوع تائیدیه صادر  تلفن مقام مطلع 

 شده

 آدرس مدت اجرا 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

و پرسشنامه ارزیابی خدمت پیمانكار توسط دستگاه  5و4امتیاز حسن سابقه در کارهای قبلی بر مبنای نتایج استعيم از کارفرمایان قبلی در پنج سال گذشته بر اساس فرم شماره 

 .ص خواهد شدمشخ 6اجرایی بر اساس فرم شماره 

 مام تائیدیه های صادره اعم از تقدیرنامه، رضایت نامه ، تائیدیه های م ندسی ارزش و ... ارائه گردد.پیمان های منعقده به انض تصویر

 فرم ارزشیابی پیمانكار توسط دستگاه اجرایی طرف قرارداد برای کلیه پروژه های مورد نظر ارائه شود.
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 ٭حسن سابقه در کارهای قبلی-5فرم شماره 

 =============================== 

 نظارت :دستگاه    پروژه :                                           سال شروع :                                      

 سال خاتمه :                           کارفرما :              
 معیارهای ارزیابی  ردیف

 

 ميحظات 100امتیاز از  وزن

 نحوه ارائه ضمانت نامه های بانكی مربو  به انجام تع دات و پیش پرداخت 1

 

10   

 توان تج یز ماشین آالت و تج یز به موقع کارگاه 2

 

15   

 قراردادی ت برنامه زمانبندی و دیگر تع دات رعای 3

 

20   

 کیفیت فنی کارهای انجام یافته و رعایت استانداردها 4

 

15   

 نحوه برخورد با مشكيت و موانع غیرقابل پیش بینی 5

 

5   

 برداریهماهنگی و همكاری با کارفرما و دستگاه نظارت در طول پروژه بویژه در دوره تضمین و ب ره  6

 

15   

 کفایت کادر فنی 7

 

20   

 

 ل م ر و امضاء کارفرما :مح

 نام و نام خانوادگی : 

 سمت : 

 تاریخ :

 این پرسشنامه باید توسط کارفرمایان قبلی تكمیل گردد.٭

 قانون برگزاری مناقصات تنظیم گردیده است. 12آیین نامه اجرایی بند )ج( ماده  18این فرم براساس بند )ب( ماده 
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 1381/ 11/12ه مورخ  23251ت  48013( تصویب نامه شماره 10وره ای مراجع معتبر موضوع تبصره ماده ): امتیازهای ارزشیابی د  6شماره  فرم

 

 شاخص ارزیابی سال ارزیابی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مدارک و مستندات مربوطه پیوست شود.

 مناقصات تنظیم گردیده است.   قانون برگزاری 12ی بند )ج( ماده نامه اجرای آیین  18این فرم براساس بند )ت( ماده  •
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 : ارزیابی توان مالی مناقصه گران  7فرم شماره 

ف 
دی
ر

 

 (1) 

مبلغ مالیات  

متوسط  

 ساالنه)ریال( 

(2) 

پنجاه برابر 

مالیات متوسط  

 ساالنه )ریال( 

(3) 

مبلغ بیمه تامین اجتماعی  

قطعی یا علی الحساب  

 ده)ریال( پرداخت ش

(4) 

عی  هفتاد برابر بیمه تامین اجتما

قطعی یا علی الحساب پرداخت  

 شده)ریال(

(5) 

درآمد  

ناخالص  

 سالیانه)ریال(

(6) 

سه برابر درآمد  

ناخالص سالیانه  

 )ریال(

(7) 

مبلغ  

دارایی ای  

 ثابت)ریال( 

(8) 
پنج برابر مبلغ 

دارایی ای 

 ثابت)ریال(

         سال قبل  1

دو سال   2

 قبل

        

سه سال  3

 قبل

        

چ ار سال   4

 قبل

        

پنج سال   5

 قبل

        

میانگین مبلغ   

 ( 2ستون )

 

 ( 4میانگین مبلغ ستون ) 

 
 

میانگین مبلغ   

 ( 6ستون )

 

میانگین مبلغ   

 ( 8ستون )

 

 

 ( :                                                      ریال 8( ، ) 6( ، ) 4( ، ) 2حاصل از ستون ای )  (  pباالترین مبلغ محاسبه شده ) 

                                                                                                          قانون برگزاری مناقصات تنظیم گردیده است. 12آیین نامه اجرایی بند ج ماده  19این فرم براساس بندهای الف و ب ماده  •
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 ( : 7توضیحات )فرم شماره 

ای جدول فوق در لضرب ردیف حاص الزم بذکر است نیازی به تكمیل تمام ستون ای جدول مذکور نبوده و بدی ی است بمنظور کسب امتیاز باالتر فقط اطيعات ستونی درج گردد که -1

 ( عدد بزرگتری شود. 8( یا)6( یا )4( یا )2ستون ای )

 سال گذشته باشد و سال ای قبل از آن ميک امتیاز نخواهد بود.   5اطيعات ارائه شده صرفاً می بایست مربو  به  -2

 ر تعلق نخواهد گرفت.ه مناقصه گارائه مستندات مرتبط ضروری می باشد و بدون ارسال مستندات امتیازی ب 1در خصوص ستون ) -3

 سال گذشته ضروری می باشد. 5( ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی در 3ن )در خصوص ستو -4

 سال گذشته ضروری می باشد.  5( ارائه صورت اظ ارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا کپی دفاتر قانونی در  5در خصوص ستون ) -5

 تباری معتبر دریافت نموده اید را با ارائه مستندات بانكی تائید شده در کادر زیر درج نمائید.از سوی بانك یا موسسات مالی و اعکه تاکنون بیشترین مبلغ تائید اعتباری  -6

 

 
 

 )ریال( به عدد 

 )ریال( به حروف 

 

 

 نام مناقصه گر : شرکت ...................................................

 اقصه گرمحل م ر و امضا من

 

 اریخ :ت
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 به تج یزات و ماشین آالت پیمانكار امتیازدهی -8فرم شماره

 

ع                     شرح
جم

 

 100 3 5 6 3 4 5 3 8 3 12 3 4 3 6 6 4 6 6 5 5 امتیاز

                      ملكی
                      تعداد

 امتیاز کسب شده 

)این ردیف توســط هیــات ارزیــاب 

 د(كمیل می شوت
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 شرح امتیاز دهی به توان فنی و برنامه ریزی – 9فرم شماره

 الف( کفایت کادر فنی و کلیدی
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 74 6 10 3 4 8 9 12 10 12 امتیاز
           عيمت زده شودنل فنی طبق جدول، توسط پیمانكار داشتن پرس این قسمت در صورت

           تعداد نفرات
           امتیاز کسب شده )این قسمت توسط هیات ارزیاب تكمیل می شود(

 ب( برنامه ریزی و کنترل پروژه

 امتیاز  رماییدیه کارفتا نام دستگاه اجرایی تاریخ شروع و تحویل موقت مدت پیمان عنوان پروژه ردیف

1      13  

2      13  
 

 ن تاخیر غیرمجاز وجود داشته باشد.حداکثر امتیاز مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می شود که در سوابق پنج ساله گذشته پیمانکار حداقل دو پروژه بدو •
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 یت آماده به کار:اجرا و ظرف فرم خود اظ اری اعيم کارهای در دست  -10فرم شماره

 برای مشارکت در مناقصه پروژه     آیین نامه ارجاع کار در ج ت رعایت ظرفیت ای اجرایی، امضا کننده زیر متع د می گردد در تاریخ        18مطابق ماده 

مبلغ و تعداد کار مجاز در دست اجرا، ظرفیت جرایی پایه و رشته مربو  از نظر ظرفیت ای اکارهای در دست اجرا و یا کارهایی که اخیرا برنده شده است به شرح زیر می باشد و با آگاهی از 

 آماده به کار الزم برای شرکت در مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذکور را با مبلغ تعیین شده دارا می باشم.

 
 

 ردیف

 

 نام پروژه

 

 رشته کار

نام دستگاه اجرایی طرف 

 قرارداد

یلیون مبلغ قرارداد به م

 ریال

  مبلغ کارکرد قرارداد

 ه در رشتهظرفیت پای

 

 مانده ظرفیت

1        

2        

3        

4        

 

عدم رعایـت ت ناشی از ستورالعمل رسیدگی به تخلفاچنانچه مراجع ذیصيح ظرفیت آماده بكار مذکور را تائید ننماید، مسئولیت تاخیر در اجرای پروژه بع ده پیمانكار بوده است و مطابق با د 

قتضی و به هـر نحـو ن شرکت رفتار می گردد. در صورت اثبات خيف واقع بودن مندرجات جدول فوق کارفرما مجاز و مخیر خواهد بود که اقدامات الزم را به نحو مضوابط ارجاع کار با ای 

 که صيح بداند با پیمانكار اعمال نماید.

 تاریخ :                                                                                                

 امضاء مجاز و تع د آور پیمانكار وفق اساسنامه یا آخرین تغییرات  
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 مران پارسسعه آریا عبه: شرکت طرح و تو

 از: شرکت ........

 وع: مناقصه وضم

 

 باسالم و احترام

بازگشت به آگهی فراخوان نخست آن سازمان )موضوع استعالم ارزیابی کیفی مناقصممه گممران در اجممرای پممروژه موضمموع        

وی تعممداد ......... بممرگ فممرم مسممتندات حممافوق( مندرج در روزنامه /سایت ........ مورخ .............. به پیوست یک جلد دفترچممه 

 ل شده و سایر مستندات ذیربط این شرکت جهت ارزیابی کیفی حضورتان ارسال میگردد.میتک

 

 

 شرکت .........

 نام و نام خانوادگی مدیرعامل ...............

 مهر و امضاء 
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 8پیوست شماره 
 

 وندور لیست مصالح
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 9اره پیوست شم
 

 صات واحد های تهاتریمشخ
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 10پیوست شماره 
 

 پیشنهاد قیمت برگ
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  ، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال بخش تجاریهیمانده ابن یباق ات یعمل یمصالح و اجرا هیهت

مممدارک، نقشممه همما و مشخصممات فنممی  لیممه اسممناد،این شرکت با آگاهی کامل از شرایط مناقصه و بررسی، قبول، مهر و امضمماء ک        

 ریممال ناخممال  ......................................................................................ضمموع مناقصممه، مبلممغ کممل پیشممنهادی خممود را بممه مبلغمو

بمما ...................  و ضممریب ...........بممه حممروف () ریممال  ناخممال ........ ...........................................................................................

 .اعالم می نماید درصد تهاتر و ..................... نقد 

 فاقد اعتبار می باشد .  تفکیک هر رشتهبه  این پیشنهاد قیمت بدون ارائه آنالیز قیمت

، در مهلت مقرر نسبت به ارائه ضمانت نامه انجام دنمتعهد می شود در صورت برنده ش اء این برگهمچنین این شرکت با مهر و امض

مجاز است مبلغ تضمین شرکت در  طرح و توسعه آریا عمران پارس، شرکت  در غیراینصورت تعهدات و امضاء قرارداد اقدام نماید.

 نخواهد داشت. یتراضهیچگونه اعمناقصه را به نفد خود ضبط نماید و در آن صورت این شرکت حق 

 دند.گرپرداخت می 

حمل و بار اندازی تمامی مصالح از مبدا )معدن ، کارخانه یا فروشگاه مربوطه( تا محل  کلیه هزینه های مربوط به بارگیری، : 1تذکر

 د.مصرف در پروژه بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در قبال این گونه موضوعات هیچ گونه تعهدی ندار

قیمت  دگونه پرداختی صورت نمی پذیرد و الزم است پیمانکار هزینه های مترتب را در پیشنهاچ ب طبقات هی ی: بابت ضر 2تذکر 

 .خود ملحوظ نماید

که در برآورد های ضمیمه قرارداد ذکر نشده است در صورت ابالغ به  1399بهای واحد پایه سال  ارسردیف هایی از فه:  3تذکر 

 می گردد.دید تلقی نعنوان کار ج

 محاسبه کارکرد پیمانکار ضریب کل پیشنهادی می باشد . ک: مال  5تذکر 

  ....................................................................................... نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده                                                        

 مهر و امضاء مجاز                                 


