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هقدهِ 
ا٘جبضزاضی یه ذسٔت التهبزی اؾت ٖ ٚجبضت اظ تٟیٍٟ٘ ٚ ٝساضی وبال ثٛٓٙٔ ٝض ٖطي ٝثٛٔ ٝلٕ یب ٌؿتطـ زازٖ ٔست ٖطي ٝآٖ
ث٘ ٝحٛی و ٝوبال ثطای ٔست ثیكتطی لبثُ زؾتطؼ ٔ ٚهطف ثبقس .زض التهبز ٞط وكٛضی ا٘جبضزاضی حّم ٝای اظ ظ٘زیط ٜتِٛیس،
ا٘تمبَ ،تٛظیٕ ٔ ٚهطف ث ٝقٕبض ضفت٘ ٚ ٝمف اتهبَ ٚ ٚاؾٍ ضا زض ا٘تمبَ وبال اظ ٔٙبَك تِٛیس ث ٝثبظاضٞبی ٔهطف  ٚؾپؽ تٛظیٕ
ٔحّی ثطٖٟس ٜزاض٘س.

زضنس ظیبزی اظ ؾطٔبی ٝزض نٙبیٕ  ٚؾبظٔبٟ٘ب ٘ ٚیع ؾطٔبی ٝزاضاٖ ضا ٔٛاز اِٚی ٚ ٝلُٗبت ،تزٟیعات  ٚوبالٞبی آٖ تكىیُ ٔی زٞس.
ِصا ٍٟ٘ساضی ٔ ٚطالجت زلی ك اظ آٟ٘ب  ٚثطلطاضی یه ٘ٓبْ نحیح ایٕٙی ثطای پیكٍیطی ٚوٙتطَ ثٛٔ ٝلٕ اظ ثطٚظ حٛازث ٚ
آتف ؾٛظیٟب ثؿیبض يطٚضی ثٛز ٚ ٜثب ثٟجٛز ٚيٕ ا٘جبضزاضی ٔی تٛاٖ اظ ظیبٖ ٞبی ٘بقی اظ ایٗ لجیُ حٛازث رٌّٛیطی ٕ٘ٛز .
زض ایٗ ضاؾتب ؾبظٔبٟ٘بی أسازی  ٚآتف ٘كب٘ی ٘مف ٕٟٔی ضا ز ض ایٗ ظٔی ٝٙث ٝرٟت پیكٍیطی ّٕٖ ٚیبت ٞبی ٟٔبض آتف ؾٛظی
ایفب ٔی ٕ٘بیٙس.زض ؾبذتبض  ٚتكىیالت زِٚت ٘یع ٘ؿجت ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛإٞیت زاز ٜقسَ ٚ ٜی الیح ٝای اظ َطف ٔزّؽ قٛضای
اؾالٔی زض ٔٛضذ 1380/11/10 ٝث ٝزِٚت اربظ ٜانالح آییٗ ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة  1352زاز ٜقس ٜاؾت  .و ٝثط
ٕٞیٗ اؾبؼ زؾتٛضإُِٗ پیكٟٙبزی ٔصوٛض و ٝتٛؾٍ وبضقٙبؾبٖ ازاض ٜپیكٍیطی ٓ٘ ٚبضت ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی  ٚذسٔبت ایٕٙی
قٟط لٓ رٟت ا٘زبْ ٔهٛث ٝفٛق اِصوط تٟی ٚ ٝتٓٙیٓ ٌطزیس ٚ ٜپؽ اظ ثبظثیٙی ٞبی ٟ٘بیی ثٔ ٝطارٕ شیهالح اضائٔ ٝی ٌطزز.
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ماده ٞ -1سف  ٚزأ ٝٙوبضثطز:
ٞسف اظ تسٚیٗ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝتٗییٗ ٔكرهبت فٙی ا٘جبض زض ٚاحسٞبی نٗٙتی  ،تزبضی  ،ازاضی  ٚثبظضٌب٘ی زض وكٛض  ٚتٗییٗ ضٚـ ٞبی ایٕٗ
ؾبظی زض ثطاثط آتف ٔی ثبقس .وّی ٝا٘جبضٞبی ٖٕٔٛی  ٚاذتهبنی ٚاحسٞبی نٗٙتی  ٚثبظضٌب٘ی  ٚتِٛیسی آٖ اظ ثرف ذهٛنی  ٚزِٚتی و ٝزض
ٔحسٚز ٜحطیٓ قٟط ٔی ثبقٙس ٔكٕٔ َٛمطضات ایٗ آییٗ٘بٔ ٝذٛاٙٞس ثٛز (.ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
طبقِبٌدیاًبارّا 
فصلاٍل-تعاریفٍ 
ماده  – 2تٗبضیف
 1-2ا٘جبضٞ :ط ثٙب یب ثركی اظ یه ثٙب و ٝثٛٓٙٔ ٝض ا٘جبض وطزٖ ٔٛاز  ،وبال  ٚارٙبؼ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌیطز  ،زاضای تهطف ا٘جبضی قٙبذتٝ
ٔی قٛز ( .ضإٙٞبی ٔجحج ؾٔ ْٛمطضات ّٔی ؾبذتٕبٖ  ،نفح) 91 ٝ
2-2ا٘جبضٞبی ٖٕٔٛی ٛٔ :ؾؿ ٝای اؾت ثبظضٌب٘ی و ٝثٛٓٙٔ ٝض لج َٛأب٘ت ٍٟ٘ ٚساضی ٔٛاز اِٚیٔ ٚ ٝحهٛالت نٗٙتی  ٚوبالٞبی نبحجبٖ نٙبیٕ
 ٚوكبٚضظاٖ  ٚثبظضٌب٘بٖ فٗبِیت ٔی ٕ٘بیسٔ ( .بز ٜیه  ،تهٛیت ٘بٔٛٔ 16952 ٝضخ ٔ 1340/06/11طث ٌٛث ٝتبؾیؽ ا٘جبضٞبی ٖٕٔٛی  ٚؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
3-2ا٘جبضٞبی اذتهبنی ٔ :حّی و ٝثطای ٍٟ٘ساضی وبالٞبی ٚاحسٞبی تزبضی  ،نٗٙتی ،وكبٚضظی  ٚثبظضٌب٘بٖ ٔی ثبقس(.ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ٔ4-2ؿئ َٛا٘جبض  :قرهی ؤ ٝؿئٓ٘ َٛبضت ثط أٛض ّٖٕیبت زضیبفت ،ترّی ،ٝثبضٌیطی ٍٟ٘ ٚساضی  ٚتحٛیُ وبالٞب زض ا٘جبض ٔی ثبقس  (.ؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
 5-2آتف (حطیك)ٖ :جبضت اظ یه ؾطی ّٖٕیبت قیٕیبیی  ٚاوؿیساؾی ٖٛؾطیٕ حطاضت ظای ٔٛاز لبثُ اقتٗبَ (زض ٚاوٙكٟبی ٌطٔبظا) اؾت.
( فهُ ا َٚتٗبضیف  -آییٗ ٘بٔ ٝپیكٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب آتف ؾٛظی زضوبضٌبٞ ٜب ٔهٛث)1391/08/14 ٝ
 6-2اضتفبٔ زض زؾتطؼ ثطای شذیط ٜؾبظی :حساوخط اضتفبٖی و ٝزض آٖ ٔی تٛاٖ وبالٞب ضا ثبالی وف ظٔیٗ ا٘جبض وطز ٕٞ ٚچٙبٖ فبنّٝ
يطٚضی اظ اًٖبی ؾبظ ٜای  ٚفبنّ ٝاِعأی ظیط اؾپطیٙىّطٞب حفّ قٛز( .ثٙس ) NFPA13 1-1-9-3
 7-2ثؿت ٝثٙسی :پیچیسٖ ،زض الی ٝیب ْطف لطاض زازٖ وبالٞب اؾت( .ثٙس 20-1-9-3

) NFPA13

 8-2پبِت :پبِت ؾىٛی وٛچه لبثُ ا٘تمبِی اؾت و ٝثطای حُٕ ٘ ٚمُ  ٚیب شذیط ٜوطزٖ ٔٛاز ث ٝوبض ٔی ضٚز( .نفح 8 ٝفبیُ رع ٜٚایٕٙی ا٘جبض-
ضيب غالْ ٘یب ٔ -طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض)
9-2پبِت پالؾتیىی :پبِتی وٞ ٝط لؿٕت اظ ؾبذتبض آٖ اظ ٔبز ٜپالؾتیىی تكىیُ قس ٜثبقس( .ثٙس ) NFPA13 21-1-9-3
10-2پبِت چٛثی :پبِتی اؾت و ٝثَٛ ٝض وبُٔ اظ چٛة ثب اتهبَ زٙٞسٞ ٜبی فّعی ؾبذت ٝقس ٜاؾت ( .ثٙس ) NFPA13 27-1-9-3
11-2پبِت ٞبی ٔتساٚ :َٚؾیّ ٝوٕىی َطاحی قس ٜثطای ربثزبیی ٔٛاز اؾت تب ثتٛا٘س یه ٚاحس ثبض ضا ثطای زؾتطؾی ثبظ  ٚؾطیٕ حُٕ ٘ٚمُ
ٔٛاز ،پكتیجب٘ی وٙس ( .ثٙس ) NFPA13 11-1-9-3
 12-2پالؾتیه ٞبی ٔٙجؿٍ قس( ٜف ْٛیب ؾِّٛی) :پالؾتیه ٞبیی و ٝچٍبِی آٖ ث ٝزِیُ حفطٞ ٜبی وٛچه ثؿیبض (ؾِّٟٛب)  ،ؤ ٝی
تٛا٘ٙس ث ٓٞ ٝپیٛؾت ٝثبقٙس یب ٘جبقٙس  ٚزض ؾطاؾط رطْ آٖ ٞب پطاوٙس ٜقس ،ٜوبٞف یبفت ٝاؾت ( .ثٙس ) NFPA13 13-9-1-3
 13-2شذیط ٜؾبظی (ا٘جبض) ٔساضن وبضتٗ قس :ٜشذیط ٜؾبظی وبالی والؼ غبِجبً ٔتكىُ اظ اؾٙبز وبغصی زض وبضتٗ ٞبی ٔمٛایی اؾت ( .ثٙس
) NFPA13 3-1-9-3
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 14-2شذیط ٜؾبظی فكطز :ٜشذیط ٜؾبظی ثب اؾتفبز ٜاظ لفؿٞ ٝبی ربٔسی وٕٖ ٝك وبُٔ آٟ٘ب اظ )0/9m( 36inثیكتط ٘جبقس و ٝثٖٛٙ ٝاٖ

لؿٕتی اظ ٔسَ شذیط  ٜؾبظی فكطزٞ ٜؿتٙس و ٝزض آٖ ثیٗ لفؿٞ ٝب ثیف اظ30inیبٔ0/76تط ث ٝنٛضت ٖٕٛزی فبنّٚ ٝر ٛز ٘ساضز .زض ایٗ
ٔسَ غیطاظآٖ ٞبیی و ٝثیٗ لؿٕت ٞبی لفؿ ٝای ٔٙفطز ثبقٙسٞ ،یچ فبنّ ٝزاذّی ٚرٛز ٘ساضز ( .ثٙس ) NFPA13 7-1-9-3
 15-2ضا ٜثبضیه (ٌطث ٝض :)ٚثٛٓٙٔ ٝض شذیط ٜؾبظی اؾٙبز وبضتٙی ،وٕه شذیط ٜؾبظی ٖجبضت اظ تٛضی فّعی ثبظ یب ٘طز ٟٞبی افمی تٛپط ثب
تىی ٝثط ؾیؿتٓ ا٘جبضـ لفؿ ٝای و ٝو ٝثٖٛٙ ٝاٖ یه ضا ٜثبضیه ثطای زؾتطؼ ث ٝا٘جبض زض تطاظٞبی ثبال ثٟط ٜثطزاضی ٔی قٛز .ضاٞ ٜبی
ثبضیه ثب اؾتفبز ٜاظ پّٞ ٝب زؾتطؼ پصیط ٔی ق٘ٛس َ ٚجمبت ؾبذتٕبٖ رسا ٕ٘ی ق٘ٛس ( .ثٙس ) NFPA13 4-1-9-3
16-2فبنّ ٝتب ؾمف :فبنّ ٝای و ٝاظ ؾط ا٘جبض تب ثبالی ؾمف ٚرٛز زاضز ( .ثٙس ) NFPA13 5-1-9-3
17-2فًبثٙسی قس :ٜرساؾبظی ؾفت ٔٚحىٓ ٔحهٛالت زض یه ْطف ثب اؾتفبز ٜاظ تمؿیٓ وٙٙسٞ ٜبیی و ٝیه ٚاحس پبیساض زض قطایٍ
آتف ؾٛظی تكىیُ ٔی زٙٞس ( .ثٙس ) NFPA13 9-1-9-3
 18-2وبضتٗ ثٙسی :ضٚـ شذیط ٜؾبظی ٔتكىُ اظ ٔمٛاٞبی ٔٛد زاض ْ ٚطٚف ٔمٛایی و ٝثَٛ ٝض وبُٔ وبال ضا زض ثط ٔی ٌیطز ( .ثٙس 2-1-9-3
) NFPA13
 19-2وبال :تطویجی اظ فطآٚضزٞ ٜبٛٔ ،از ثؿت ٝثٙسی ْ ٚطٚف وَ ٝجم ٝثٙسی وبال ضا تٗییٗ ٔی وٙس ( .ثٙس ) NFPA13 6-1-9-3

 20-2وب٘تیٙط (نٙسٚق ثعضي( )وب٘تیٙط حُٕ ٘ ٚمُ ،انّی یب ذبضری)ْ :طفی و ٝثّٖ ٝت ٔبز ٜتكىیُ زٙٞسَ،ٜطاحی  ٚؾبذتبض لٛی ثبقس و ٝثٝ
َٛض ایٕٗ ثس ٖٚثؿت ٝثٙسی ايبفی حُٕ قٛز ( .ثٙس 10-1-9-3

) NFPA13

ٔ21-2حفٓ ٝؾبظی :ضٚقی ثطای ثؿت ٝثٙسی اؾت و ٝیب ٔتكىُ اظ یه ٚضل ٝپالؾتیىی و ٝوٙبضٞ ٜب  ٚضٚی ثبض پبِتی ضا و ٝقبُٔ وبال،ثؿت ٝیب
ٌطٞٚی اظ وبالٞب یب ثؿتٞ ٝبی لبثُ ؾٛذتٗ ثبقس ضا ٔی پٛقب٘س ،یب قبُٔ وبالی لبثُ ؾٛذتٙی اؾت و ٝثَٛ ٝض ٔزعا زض ٚضل ٝای پالؾتیىی
پیچیس ٜقس ٚ ٜثَٛ ٝض ض ٚثبظ زض ثبض پبِت ا٘جبض قس ٜاؾت ( .ثٙس 12-9-1-3

) NFPA13

 22-2تبثّ ٛثطق ٔ :زٕ ٖٝٛای اظ ٚضٚزی  ٚذطٚری ٞبی ثطق ٚ ٚؾبیُ ايبف ٝرطیبٖ ذٛزوبض و ٝزض زاذُ رٗج ٝیب وبثیٙت لطاض زاقت ٚ ٝثطذی اظ
ا٘ٛأ آٖ ٞب وّیسٞبیی ثطای وٙتطَ ضٚقٙبیی ٌ ،طٔب یب ٔساضات تٛاٖ زاض٘س(.آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛثٝ
)1387/01/31
ٔ 23-2طارٕ شیهالح :زض ایٗ آییٗ ٘بٔٛٓٙٔ ٝض اظ ٔطارٕ شیهالح قبُٔ قٟطزاضی  ،ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی  ٚذسٔبت ایٕٙی قٟط  ،ازاض ٜوبض  ٚأٛض
ارتٕبٖی ٔ ،طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض ٔی ثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده ٌ -3ط ٜٚثٙسی ا٘جبضٞب ثط حؿت ٘ ٔٛوبالیی اؾت و ٝزض آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز ث ٝچٟبض َجم ٝث ٝقطح ظیط تمؿیٓ ٔیٌطززٔ( :بزٔ 2 ٜتٗ
انالحی ٝپیكٟٙبزی آییٗ ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال –زثیطذب٘ ٝؾتبز ٕٞبٍٙٞی أٛض ایٕٙی  ٚآتف ٘كب٘ی وكٛض )1377-
ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚیه – ٔىب٘ی و ٝزض آٖ وبال ٞب ٛٔ ٚاضزی وٕ٘ ٝی ؾٛظ٘س ٔب٘ٙس آ ٗٞآالت  ،پطٚفیّٟبی فّعی ٔ ،بقیٗ آالت ٛٔ ،تٛض آالت ثسٖٚ
الؾتیه  ٚؾٛذت  ،ا٘ٛأ پیچ ٟٔ ٚطٔ ٚ ٜید  ٚؾیٕبٖ ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی ق٘ٛس.
ا٘جبض ٞبی ٌط ٜٚزٔ – ٚىب٘ی و ٝزض آٖ وبال ٞب ٛٔ ٚاز ذكه  ٚشغبِی ٔب٘ٙس چٛة  ،وبغص  ،پٙجٔ ، ٝحهٛالت وكبٚضظی اظ لجیُ غالت  ٚحجٛثبت
،پبضچ ، ٝفطـ ٚ ،ؾبیُ ثطلی  ٚوبالٞبی ٔكبثٟی و ٝزض نٙسٚلٟبی چٛثی یب وبضتٗ ٞبی ٔمٛایی ِ ٚفبف ثؿت ٝثٙسی قس ٜثبقٙس ٍٟ٘ ،ساضی
ٔی ق٘ٛس.
ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚؾٔ – ٝىب٘ی و ٝزض آٖ وبالٞب ٛٔ ٚاز قیٕیبیی  ٚزاضٚیی ٔ ٚبیٗبت لبثُ اقتٗبَ ٔب٘ٙس ٘فت ٔ ٚكتمبت آٖ  ،اِىُ  ،اؾىبتیف
،تطثب٘تیٗ  ،ضٚغٟٙبی حیٛا٘ی ٘ ٚجبتی  ٚذٛضاوی  ٚنٗٙتی  ،پبضافیٗ ٔبیٕ  ٚربٔس  ،زاضٞٚبی قیٕیبیی  ٚنٗٙتی ٔ ٚب٘ٙس آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی ق٘ٛس.
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ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚچٟبض – ٔىب٘ی و ٝزض آٖ وبالٞبی الؾتیىی  ٚپالؾتیىی ٔب٘ٙس ضٚئی  ٚتٛئی ٚؾبیُ ٘مّی ، ٝالؾتیه  ٚپالؾتیه ٚضق  ،اقیبء
ؾبذت ٝقس ٜاظ الؾتیه ٛٔ ،از ذبْ الؾتیه  ٚپالؾتیه ْ ٚطٚف پالؾتیىی  ٚؾبیط اقیبء ؾبذت ٝقس ٜاظ آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی ق٘ٛس.
تبصره ٍٟ٘ - 1ساضی  ٚا٘جبض وطزٖ ٔٛاز ٔحتطلٙٔ ٚ ٝفزط ٜاظ لجیُ ثبضٚت  -ثبضٚت ثی زٚز ٘ -یتطٌّٚیؿطیٗ  -زیٙبٔیت  -فِٕٛیٙبت  ٚأخبَ آٟ٘ب
وٝفٟطؾت آٖ اظ َطف ٚظاضت وكٛض اٖالْ ذٛاٞس قس زض ا٘جبضٞبی وبال ث ٝوّی ٕٔ ٔٛٙاؾت  ٚثطای ٔٛاز ٔٙفزط ٜثبیس ا٘جبضٞبی رساٌب٘ ٝثبضٖبیت
رٕیٕ ٔمطضات  ٚقطایٍ ایٕٙی زض ذبضد اظ ٔحسٚز ٜقٟط  ٚزٚض اظ ٔحُ ٔؿى٘ٛی  ٚتأؾیؿبت احساث قٛز.
تبصره ٚ – 2ظاضت وكٛض ٔىّف اؾت قطایٍ ایٕٙی ا٘جبضٞبی ؾٛذت ضا َی زؾتٛضإُِٗ ٚیػ ٜای تٟی ٚ ٝثطای ارطا ث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛا٘جبضٞب اثال٘ وٙس
 ٚذٛز ضاؾب  ٚیب اظ َطیك لبئٓ ٔمبْ لب٘٘ٛی ذٛز ثط حؿٗ ارطای ٔفبز ایٗ زؾتٛضإُِٗ ٘ٓبضت وٙس.
تبصره  – 3قطوت ّٔی ا٘جبضٞبی ٖٕٔٛی  ٚذسٔبت ٌٕطوی ایطاٖ ثِ ٝحبِ ّٕٖ٘ ٔٛىطز ذبل ذٛز اظ ٔكٕ َٛایٗ ٌط ٜٚثٙسی ذبضد ٔی ٌطزز.
تبصره  - 4قطایٍ ایٕٙی ا٘جبضٞبی ٍٟ٘ساضی ٔٛاز ضازیٛاوتی ٛثٚ ٝؾیّ ٝؾبظٔبٖ ا٘طغی اتٕی تٟی ٚ ٝاٖالْ ذٛاٞس قس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
تبصره  – 5ضٖبیت آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی ٔٛاز ذُط٘بن ٛٔ ٚاز لبثُ اقتٗبَ ٛٔ ٚاز لبثُ ا٘فزبض ٔهٛثٚ ٝظاضت وبض زض ا٘جبضٞب اِعأی ٔی ثبقس.
( ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
تبصره  -6ضٖبیت آییٗ ٘بٔ ٝحفبْت حُٕ ٘ ٚمُ  ،شذیط ٜؾبظی  ٚتٛظیٕ ٌبظ ٔبیٕ ٔهٛثٚ ٝظاضت وبض زض ا٘جبضٞب اِعأی ٔی ثبقس ( .ؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
فصلدٍم-هقرراتعوَهی:
ماده ٔ -4مبْ لب٘٘ٛی ٔؿئ َٛزض ظٔبٖ لجُ اظ نسٚض پطٚا٘ ٚ ٝپبیب٘ىبض ؾبذتٕب٘ی ا٘جبض ْٔٛف ث ٝثطضؾی ٓ٘ ٚبضت ثط ایٕٙی ا٘جبض زض ثطاثط
آتف ؾٛظی ُٔبثك ٔٛاضز ایٗ آییٗ ٘بٔٔ ٝی ثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
مادهٔ -5بِىیٗ ٛٔ -رطیٗ ٔ ٚؿتأرطیٗ ا٘جبضٞبی ٔٛرٛز  ٚلبئٓٔمبْ لب٘٘ٛی آٟ٘ب ْٔٛفٙس اظ تبضید تهٛیت ایٗ آییٗ٘بْٔ ٝطف ٔست یه ؾبَ
ٚيٕؾبذتٕبٖ ا٘جبضٞبی ذٛز ضا ثب تٛر ٝث ٝيٛاثٍ ٔمطض زض ایٗ آییٗ٘بٔ ٚ ٝزؾتٛضإِّٟٗبی ٔطث َٝٛتُجیك  ٚتىٕیُ ٕ٘بیٙس  ٚزض پبیبٖ ایٗ ّٟٔت
زض نٛضتٖسْ ضٖبیت ٔمطضات ٔعثٛض ثط حؿت ٔٛضز تٛؾٍ اتبق انٙبف  -اتبق ثبظضٌب٘ی ٚ -ظاضترب٘ٞٝب  ٚؾبظٔبٖٞبی زِٚتی  ٚؾبظٔبٖ یب ٚاحس
آتف ٘كب٘ی  ٚذسٔبت ایٕٙی ٔطث٘ َٝٛؿجت ث ٝرٌّٛیطی اظ ازأ ٝوبض ٔترّف ٔبزاْ و ٝضفٕ ٘مم ث٘ ُٕٖ ٝیبٔس ٜاؾت الساْ ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز( .
آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده-6وّی ٝا٘جبضٞب ثبیس زاضای ٚؾبیُ  ٚتزٟیعات وبفی پیكٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب آتف ؾٛظی ٔتٙبؾت ثب اضظیبثی ضیؿه آتف  ٔٛ٘ ٚآٖ زض ٔحیٍ وبض
ثٛز ٚ ٜزض تٕب ْ ؾبٖبت قجب٘ ٝضٚظ اقربل ٔبٞط ضا و ٝاظ آٔٛظقٟبی الظْ ثٟطٙٔ ٜس  ٚثَ ٝطیم ٝنحیح ث ٝوبضٌیطی ٚؾبیُ  ٚتزٟیعات ٔطث َٝٛآقٙب
ثبقٙس زض اذتیبض زاقت ٝثبقٙس .وبضفطٔب ٔىّف اؾت ایٗ تزٟیعات ٘ ٚفطات ضا تأٔیٗ ٕ٘بیس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
تبصره -وّی ٝا٘جبضٞب ثبیس تٛؾٍ وبضق ٙبؾبٖ آتف ٘كب٘ی  ٚیب ٟٔٙسؾبٖ ایٕٙی  ٚیب وؿب٘ی و ٝاظ َطیك ٔطارٕ شیهالح زاضای ٔزٛظ ٔطثَٝٛ
ٔی ثبقٙس ٔٛضز اضظیبثی ضیؿه آتف لطاض ٌطفت ٚ ٝثهٛضت وتجی ٌعاضـ فٙی ضا زض اذتیبض وبضفطٔب لطاض زاز ٚ ٜوبضفطٔب ثبیس ُٔبثك ٘ٓطات فٙی
وبضقٙبؼ ٔطثٛٔ ٚ َٝٛاضز ایٗ آییٗ ٘بٔ٘ ٝؿجت ث ٝایٕٗ ؾبظی ا٘جبض الساْ ٕ٘بیس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده -7نبحت وبال یب ٕ٘بیٙس ٜا ٚزض ٔٛلٕ تحٛیُ وبال ث ٝا٘جبض ٔىّف اؾت ٔكرهبت وبُٔ وبالی ذٛز ضا اظ ٘ٓط ذُطات آتفؾٛظی  -ا٘فزبض ٚ
حٛازث ٔكبث ٝو ٝایزبز ذؿبضتٟبی ٔبِی یب نسٔبت رب٘ی ٔیوٙٙس وتجبً ث ٝاَالٔ ٔؿئ َٛا٘جبض ثطؾب٘س ٕٞ ٚچٙیٗ ٔؿئ َٛا٘جبض ٔىّف اؾت ثٝ
ٔٛٓٙض حه َٛإَیٙبٖ وٙتطَ الظْ ضا زض ٔٛلٕ تحٛیُ ٌطفتٗ وبال ٕٔٗ َٛزاضز ٕٞ ٚچٙیٗ ثبیس ِیؿت ٔٛاز ذُط٘بن ا٘جبض قس ٜضا ثب ٔكرهبت
وبُٔ زض اذتیبض ٔطوع آتف ٘كب٘ی ٔحُ رٟت اَالٔ اضائٕ٘ ٝبیس ( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
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مادهٔ -8ؿئ َٛا٘جبض ْٔٛف اؾت ٕٞیكِ ٝیؿتی اظ ٚيٗیت ٔٛرٛزی ا٘جبض ضا زض اذتیبض زاقت ٝثبقس تب زض نٛضت ثطٚظ حٛازث ثٚ ٝیػٜ
آتف ؾٛظی آٖ ضا ث ٝؾِٟٛت زض اذتیبض ٘یطٞٚبی أسازی لطاض زٞس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده -9اِعأبت زض ربٕ٘بیی ٔ ٚحُ ؾبذت ا٘جبضٞب اِعأی اؾت ( :ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )1392-
1-9ثبیس اظ ؾُح ظٔیٗ ٞبی اَطاف ثبالتط ثبقس ( .چ ٝا٘ساظ ٜثبالتط ثبقس  .زض رّؿ ٝثطضؾی  ٚاٖالْ ٘ٓط ٌطزز)
2-9آثٍیط ٕٙ٘ ٚبن ٘جبقس.
3-9ثبتٛر ٝثٛٔ ٔٛ٘ ٝازی و ٝزضآٖ ا٘جبض ٔی قٛز َطاحی  ٚؾبذت ٝقٛز.
 4-9ثب تٛر ٝث ٝقطایٍ رٛی  ٔٛ٘ ٚا٘جبض ضٖبیت ٔؿئّٖٛ ٝأُ رٛی ٔب٘ٙس آفتبة  ،ثبضاٖ  ،ثطف ،ثبز  .... ٚزض ٔطحَّ ٝطاحی ؾبذتٕبٖ ا٘جبض ِحبِ
ٌطزز.
 5-9ا٘جبض وبال ثبیس زض ٘مبَی احساث قٛز و ٝزض ٔٗطو ذُط ؾیُ یب رصض ٔ ٚس زضیب  ٚؾبیط ٖٛأُ ثطٚظ حٛازث  ٚؾٛا٘ح َجیٗی  ٚغیط َجیٗی
٘جبقس ( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31



مادهٛٔ - 11لٗیت ؾبذتٕبٟ٘بی ا٘جبض آٖ اظ لؿٕت ثبظ  ٚؾطپٛقیس ٜثبیس َٛضی ثبقس وٚ ٝؾبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی  ٚغیط ٔٛتٛضی ٔٛضز ِع ْٚثتٛا٘ٙس ثٝ



ؾِٟٛت  ٚثس ٖٚثطذٛضز ثب ٔبٕ٘ تب رّٛی ٚضٚزی ا٘جبض پیف ثط٘ٚس ( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ٔبز -11ٜفبنّ ٝزؾتطؾی اظ حبقیٗٔ ٝجط تب ؾبذتٕبٖ ٘جبیس ثیكتط اظ ٔ 15تط ثبقس  .زض غیط ایٗ نٛضت ثبیس قطایٍ ٚضٚز ذٛزضٚی آتف ٘كب٘ی ثٝ
زاذُ ٔزٕ ٖٝٛزض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ٔبز -12ٜاضتفبٔ ؾط زضة انّی ؾبذتٕبٖ ا٘جبض حسالُ ثبیس  450ؾب٘تی ٔتط ٖ ٚطو ٔٗجط زؾتطؾی ث ٝا٘جبض حسالُ ٔ4تط ثبقس( .ؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -13فبنّ ٝثیٗ ا٘جبضٞب ثبیس ث٘ ٝحٛی ثبقس و ٝث ٝضاحتی ٔبقیٗ ٞبی آتف ٘كب٘ی زض حس فبنُ ثیٗ آٟ٘ب حطوت وٙس (.ضيب غالْ ٘یب-وتبة
ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض –ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ  ٚ 1392-ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده ٔ -14حُ ا٘جبض ثبیس َٛضی ثبقس و ٝزؾتطؾی افطاز  ٚذٛزضٞٚب زضٍٙٞبْ ثبضٌیطی ٔٛاز ٚوبالٞب ٕٞ ٚچٙیٗ زضٔٛالٕ ايُطاضی ؾطیٗبٌ  ٚثٝ
ؾِٟٛت ٕٔىٗ ثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -15زضة ا٘جبضٞب ثبیس اظ رٙؽ فّع  ٚؾُح زاذّی آٖ نبف  ٚثس ٖٚقىبف ثٛزٔ ٚ ٜبٕ٘ اظ ربثزبیی ٚحُٕ ٘ٚمُ آؾبٖ وبال اظ ا٘جبض ٍ٘طزز.
(ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ  ٚ 1392-ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -16زضة ٞبی ٚضٚز  ٚذطٚد افطاز ثبیس ٔزعا اظ زضة ٞبی انّی ٚضٚز  ٚذطٚد وبال ثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض –
ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ  ٚ 1392-ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -17ا٘جبض ٞب ثب تٛر ٝث ٝاضظیبثی ضیؿه آتف  ٚاِعأبت ٔمطضات اذتهبنی ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثبیس ٔزٟع ث ٝزضة ذطٚد ايُطاضی ٔمب ْٚزض ثطاثط
آتف ثٕٞ ٝطا ٜذٛز ثؿت ٝق ٛثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -18ضٖبیت ٘ىبت ظیط زض ٔٛضز زضة ٞبی ذطٚد ايُطاضی اِعأی ٔی ثبقس  ( :ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
 1-18زضة ٞبی ذطٚد ايُطاضی ٕٞیك ٝزض ظٔبٖ فٗبِیت ا٘جبض ثبیس ثبظ ثٛزٔ ٚ ٜؿیط ذطٚد ٖبضی اظ ٞطٌ ٝ٘ٛاقیبء ثبقس.
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ٔ 2-18ؿیط ذطٚد  ٚزضة ٞبی ايُطاضی زض وّی ٝا٘جبضٞب ث ٝنٛضت اؾتب٘ساضز تٛؾٍ تبثّٞٛب ٖ ٚالئٓ ثط اؾبؼ ٔجحج ٔ 20مطضات ّٔی ؾبذتٕبٖ
ٔكرم ٘ ٚهت ٌطزز.
 3-18تٕبْ تهطف ٞبی ا٘جبضی ثبیس اظ تؿٟیالت ضٚقٙبیی ايُطاضی ثطذٛضزاض ثبقٙسٔ (.جحج ؾٔ ْٛمطضات ّٔی ؾبذتٕبٖ )
ماده  - 19زیٛاضٞب  ٚؾمف  ٚؾطپٙب ٜتٕبْ ا٘جبضٞب ثس ٖٚاؾتخٙبء ثبیس زض ٔمبثُ قطایٍ ٘بُّٔٛة رٛی ٔمب ْٚثٛز ٚ ٜاظ ٔهبِح غیط لبثُ اقتٗبَ
ؾبذت ٝقٛز .ث ٝوبض ثطزٖ چٛة  ٚترت ٚ ٝپالؾتیه ٚذطپبٞبی چٛثی  ٚترتٝای زض ؾبذتٕبٟ٘بی ا٘جبض ث ٝوّی ٕٔ ٔٛٙاؾت .ارعاء ٔمب ْٚثب ٔهبِح
غیط لبثُ اقتٗبَ ٘ٓیط ذطپبٞب  ٚتیطآ ٚ ٗٞیب حٕبَٞبی ثتٖٛآضٔ ٝثبیس ثَ ٝطیمی ٖبیكوبضی ق٘ٛس و ٝزض ثطاثط آتفؾٛظی ثطای ٔست حسالُ زٚ
ؾبٖت  ٚؾتٟ٘ٛب ثطای ٔست ؾ ٝؾبٖت ٔمبٔٚت ٕ٘بیٙس ( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31



ماده  -21ؾمف ا٘جبض ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبقس و ٝاظ ٚضٚز آة ثبضاٖ ث ٝزض ٖٚا٘جبض رٌّٛیطی وطز ٚ ٜزضٖیٗ حبَ زض نٛضت ثطٚظ آتف ؾٛظی ثتٛا٘س
زٚز ٌ ٚطٔبی حبنّ ٝضا ذبضد ٕ٘بیس (.ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض –ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )1392-
ماده  -21زیٛاضٞب  ٚؾتٟ٘ٛبی زاذُ ا٘جبض ثبیؿتی رٟت افعایف ٔیساٖ زیس ضً٘ ٞبی ضٚقٗ یب ضً٘ ٞبی ایٕٙی (٘ٛاض ٔٛضة ظضز  ٚؾیب )ٜضً٘
آٔیعی قٛز ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -22زیٛاضٞبی رسا وٙٙس ٜزاذُ ؾبذتٕبٖ ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای َطاحی ق٘ٛس و ٝآتف ضا ٔتٛلف وٙس  ٚحسالُ یه ؾبٖت زض ثطاثط حطیك
ٔمبٔٚت زاقت ٝثبقس ٘ (.كطی ٝو  ، 682-آییٗ ٘بٔٔ ٝحبفٓت ؾبذتٕبٖ ٞب زض ثطاثط آتف ٔ -طوع تحمیمبت ضأ ، ٜؿىٗ  ٚقٟطؾبظی)
ماده ٔ -23حبفٓت ؾتٞ ٖٛب  ،قب  ٜتیطٞب  ُٗ٘ ،زضٌبٞ ٜب  ،ذطپبٞب یب زیٍط اًٖبی ؾبظ ٜو ٝالظْ اؾت زضر ٝثٙسی ٔمبٔٚت زض ثطاثط آتف ضا
زاقت ٝثبقٙس  ،ثبیس ُٔٙجك ثب يٛاثٍ آییٗ ٘بٔٔ ٝحبفٓت ؾبذتٕبٖ ٞب زض ثطاثط آتف ٘كطی ٝو ٔ 682-طوع تحمیمبت ضأ ، ٜؿىٗ  ٚقٟطؾبظی
ثبقس٘ ( .كطی ٝو  ، 682-آییٗ ٘بٔٔ ٝحبفٓت ؾبذتٕبٖ ٞب زض ثطاثط آتف ٔ -طوع تحمیمبت ضأ ، ٜؿىٗ  ٚقٟطؾبظی)
ماده  - 24وف تٕبْ ا٘جبضٞب ثبیس ثب ثتٗ ٔؿّح ٔ ٚمب ْٚیب آؾفبِت یب ؾ ًٙفطـ قٛز تب زض ثطاثط ٚظٖ ارؿبْ لبثّیت تحُٕ ضا زاقت ٝثبقس  ٚقیت
آثطٚی وف ٔالیٓ ٙٔ ٚبؾت رٟت فبيالة ثٛز ٜتب زض نٛضت قؿكتٔ ٛحَٛ ، َٝٛضی ثبقس و ٝآة زض ظیط وبالٞب رٕٕ ٘كٛز( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی
ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  - 25زض نٛضتی و ٝوف ا٘جبض فبلس قیت  ٚآثط ٚثبقس ثبیس وبالٞب حسالُ  5ؾب٘تیٕتط ثب ؾُح ظٔیٗ فبنّ ٝزاقت ٝثبقس( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی
ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  - 26ا٘جبضٞبیی وٖ ٝطو آٟ٘ب وٕتط اظ ٔ 20تط اؾتٖ ،طو ضاٞط ٚ ٚزاذُ ا٘جبض ٘جبیس وٕتط اظ یه ٔتط ٘ ٚیٓ ثبقس .ا٘جبضٞبیی وٖ ٝطو آٟ٘ب
ثیكتط اظ ٔ 20تط ثبقس ٖطو ضاٞط ٚوٕتط اظ زٔ ٚتط ٘رٛاٞس ثٛز  ٚچٙبٖ چ ٝا٘جبض ثٚ ٝؾبیُ ٔىب٘یىی یب ٔٛتٛضی حُٕ ٘ ٚمُ ٔزٟع ثبقس
ضاٞطٞٚبیٔتٙبؾت ثب ٖجٛض ٚؾبیُ ٔعثٛض ٔٛٓٙض ذٛاٞس ٌطزیس .ضاٞطٚی َِٛی ثبیس تب ا٘تٟبی ا٘جبض ذبِی اظ وبال ثٛز ٚ ٜثب قت ضً٘ ؾفیس اظ زَ ٚطف
ذٍوكی ٔ ٚكرمقس ٜثبقس( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  -27زض ا٘جبضٞب ثطای رٌّٛیطی اظ تهبزفبت  ٚایزبز حٛازث ثبیس ضاٞطٞٚب ث ٝذٛثی ثب ٖالیٓ  ٚضً٘ٞبی ٔٙبؾت ٔكرم ق٘ٛس .ضاٞطٞٚب ثبیس
تٕیع ٔ ٚطتت ٍٟ٘ساضی ق٘ٛس  ٚاظ ضیرت ٝقسٖ ٔٛاز ِغع٘س ٜثط ضٚی ضاٞطٞٚب رٌّٛیطی ٌطزز( .ایٕٙی ا٘جبض – ٔطوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت
فٙی  ٚثٟساقت وبض)
ماده ٔ -28ؿیط تطزز ٚؾبیُ چطخ زاض ثبیؿتی تٛؾٍ ذٍ وكی ٕٔتس ث ٝضً٘ ظضز ٔكرم قٛزٔ ٚOSHA (.طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت
فٙی  ٚثٟساقت وبض)
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ماده  -29زض نٛضت تطزز ٚؾبئٍ ٘مّی ٝزض زاذُ ا٘جبض تطریحبً اظٚؾبیٍ ٘مّی ٝثطلی زض غیط ایٗ نٛضت اٌعٚظ ِیفتطاوٟب ثبیس ٔزٟع ث ٝفیّتط رطلٝ
ٌیط ثبقسٔ ٚOSHA ( .طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض)
ماده َ -31طاحی ٔؿیطٞبی زاذّی ا٘جبض ٘،ح ٜٛچؿجیسٖ لفؿٞ ٝب ٚوبالٞب ثبیؿتی َٛضی ثبقسؤ ٚOSHA ( : ٝطوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت
حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض)
1-30زؾتطؾی افطاز ث ٝزضٞبی ذطٚری زضاؾطٔ ٚلت  ٚث ٝؾِٟٛت ا٘زبْ پصیطز .
 2-30أىبٖ ثطذٛضز ِیفتطان ٚ ٚؾبیُ ٘مّی ٝث ٝلفؿٞ ٝب ٚوبال ٘جبقس ٚایٗ ٚؾبیُ لسضت ٔب٘ٛض زاقت ٝثبقٙس .
3-30حتی االٔىبٖ زضایزبز ٔؿیطٞبی َٛال٘ی و ٝث ٝثٗ ثؿت ٔٙتٟی ٔی قٛز  ،رٌّٛیطی ٌطزز .
 4-30ث ٝغیط اظ ضاٚ ٜضٚزی انّی ضا ٜزیٍطی ثطای ٔٛالٕ ايُطاضی زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
ماده  -31وّی ٝپّىبٖ ٞب  ٚپبٌطزٞب ثبیس تحُٕ فكبض  ٚؾٍٙیٙی ثبضٞبی ٖبزی ضا زاقت ٚ ٝاظ اؾتحىبْ وبفی ثطذٛضزاض ثبقٙس  .زض ٔٛضز ؾبذتٕبٖ
ا٘جبضٞبیی ثب چٙسیٗ َجم ٝو ٝأىبٖ آتف ؾٛظی زض آٟ٘ب ثبال اؾت وّی ٝپّٞٝب  ٚپبٌطز ٞبی انّی  ٚفطٖی اظ ٔهبِح ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف ؾٛظی
ؾبذت ٝقٛز .وّی ٝضا ٜپّٞ ٝب ثبیس ٔؿتمیٕبً اظ َطیك یه حیبٌ ذّٛت ثب ضاٞطٚی ٔمب ْٚزض ثطاثط آتف ؾٛظی ث ٝفًبی ذبضد ضا ٜزاقت ٝثبقس  ٚثط
ضٚی پّىبٖٞبیی و ٝثٛٓٙٔ ٝض ذطٚد َطاحی ٌكتٝا٘س ثبیس رٟت  ٚؾیط ذطٚد وبٔالً ٔكرم ثبقس .پّٞٝب ثبیس اظ َطف پطتٍب ٜزاضای ٘طزٙٔ ٜبؾت
 ٚاضتفبٔ ٘طزٜٞب اظ ِجٞ ٝط پّ٘ ٝجبیس وٕتط اظ  120ؾب٘تیٕتط ثبقسٔ ٚ OSHA ( .طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض)
ماده ٖ -32طو پّىبٖ ٖٕٔٛی ا٘جبضٞب ثبیس حسالُ  120ؾب٘تیٕتط  ٚپبٌطزٞبی آٖ ٔتٙبؾت ثب ٖطو ٔعثٛض ثبقس .زض ٔٛضز پّىبٖٞبیی و ٝثیف اظ
چٟبض پّ ٝزاضز زض َطف ثبظ پّىبٖ ثبیس ٘طزٔ ٜحىٓ ٘هت قٛز  ٚزض ٔؿیط پّىبٖ ٘جبیس ٞیچٍٔ ٝ٘ٛب٘ٗی ٚرٛز زاقت ٝثبقس) OSHA ( .
ماده  - 33زض زاذُ ا٘جبضٞب ثبیس ث٘ ٝؿجت ٚؾٗت آٖ ثط حؿت ٔٛضز زؾتٍبٟٞبی تٟٛیٛٞ ٚ ٝاوف ٘هت قٛز تب ٛٞای ا٘جبض ٔطتجبً تٗٛیى ٌطزز.
(آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  - 34زض نٛضت ٚل ٔٛآتف ؾٛظی رٟت ذطٚد ؾطیٕ زٚز ٌ ٚطٔب ؤ ٝبٕ٘ ضٚیت ٔٙجٕ تِٛیس آتف  ٚاَفبی ضاحت حطیك ٔی قٛز نفحبت
تٟٛی ٝثبیس زایٕب ثبظثٛز ٜیب ثتٛاٖ آٟ٘ب ضا ثطاحتی ثبظ وطز  ٚیب ثَٛ ٝض ذٛزوبض ثبظ ق٘ٛس ) OSHA ( .
ماده  - 35زض ٔٛاضزی و ٝرٙؽ ؾمف اظ یه ٔبز ٜؾرت اؾت ذطٚد زٚز ٌ ٚطٔب ثبیس تٛؾٍ نفحبت قفبفی و ٝزضرٌ ٝساذت ٝقسٖ آٟ٘ب
پبییٗ اؾت ٚیب ثب نفحبت تٟٛی ٝزاضای ٔٙبفصی و ٝحسالُ  2زضنس وف یب ٔؿبحت ا٘جبض اؾت نٛضت ٌیطز ) OSHA ( .
ماده  - 36زض ا٘جبضٞبیی و ٝزٚز  ٚیب ٌبظ  ٚیب ٌطز  ٚغجبض  ٚیب ثربضٞبی ًٔط ٚرٛز زاضز ثبیس ٔٛاز ٔعثٛض ثب ٚؾبیُ فٙی ٔٛحط َٛضی اظ ٔحُ زاذّی
ا٘جبض ث ٝفًبی ذبضد ٞسایت قٛز ؤ ٝعاحٕت  ٚذُطی ثطای وبضٌطاٖ ایزبز ٕ٘ٙبیس) OSHA ( .
ماده  - 37ا٘جبضٞب ثبیس اظ ٘ٛضوبفی ثطذٛضزاض ثٛز ٚ ٜحتی االٔىبٖ ایٗ ضٚقٙبیی اظ ٘ٛض َجیٗی ثبقس) OSHA ( .
ماده  - 38زض اؾتفبز ٜاظ ٘ٛض ذٛضقیس ثبیس ث٘ ٝىبت ظیط تٛرٕٛ٘ ٝز ٔ ٚ OSHA( :طوع تحمیمبت  ٚتّٗیٕبت حفبْت فٙی  ٚثٟساقت وبض)
1-38پٙزط ٜا٘جبضٞب ثبیس فّعی ٔ ٚزٟع ث ٝحفبْت  ٚتٛض ؾیٕی ثبقس.
َ2-38طاحی ٘ٛضٌیطٞب  ٚپٙزطٞ ٜب َٛضی ثبقسو ٝاظتبثف ٔؿتمیٓ ٘ٛض ذٛضقیس ث ٝوبالٞب رٌّٛیطی قٛز ؤ ٝی تٛاٖ اظ ٘هت قیكٞٝبی ٔبت یب
ضً٘ظز ٜزض زضیچٞٝبی ٘ٛضٌیط ا٘جبض اؾتفبز ٜوطزٚ ٜیب ؾبیجبٖ  ٚپطز ٜثطای پٙزطٞ ٜب تٟی ٝوطز .
 3-38زضثٟب ٚپٙزطٞ ٜب زضا٘جبض ثٍ ٝ٘ٛای ٘هت ق٘ٛس تب ث ٝلؿٕت ٞبیی اظ ا٘جبض و ٝثٛ٘ ٝض ثیكتطی ٘یبظ ٞؿت  ٓٞثطؾس.
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4-38قیكٞ ٝب تبحس أىبٖ تٕیع ثبقٙس .
 5-38اضتفبٔ پٙزطٞ ٜب تب  25ؾب٘تی ٔتطی ؾمف ازأ ٝپیسا وٙس.
 6-38زض لؿٕت ٞبیی اظ ؾمف ا٘جبض ٘ٛضٌیط ٘هت ٌطزز.
 7-38رٟت ا٘ٗىبؼ ثٟتط ٘ٛض ؾمف ا٘جبض ث ٝضً٘ ضٚقٗ ثبقس.
ماده ٔ - 39ح َٝٛزاذُ ا٘جبضٞب اظ ٘ٓط ٔٛاز ظائس  ٚيبیٗبت ثبیس ثهٛضت ضٚظا٘ ٝرٕٕ آٚضی  ٚث ٝذبضد اظ ٔح َٝٛا٘جبض  ٚزض ٔحّی ٔكرم رٕٕ
آٚضی  ٚزض اِٚیٗ فطنت اظ ٔحُ ذبضد ٌطزز( .آییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  -41ثٛٓٙٔ ٝض پیكٍیطی اظ آتف ؾٛظی ٔح َٝٛاَطاف ا٘جبض ثبیؿتی تب فبنّ ٝحسالُٔ10تط ٖبضی اظٞطٌ ٝ٘ٛثٛتّٖٚ ٝف ذكه ثبقس .
)(OSHA
ماده  -41رٕٕ آٚضی يبیٗبت زض حطیٓ ایٕٙی ا٘جبض (فًبیی ثیٗ ذٍ ٔطظی  ٚزیٛاض ا٘جبض) ٕٔٔ ٔٛٙی ثبقس(.ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -42ؾیؿتٓ ثطق ؾب٘ی زض ا٘جبض ثبیؿتی زلیمبٌ ُٔٙجك ثب اؾتب٘ساضزٞبی ایٕٙی ثٛز ٚ ٜایزبز ٞطٌ ٝ٘ٛتغییط زض ٚيٗیت قجى ٝثطق زاذُ ا٘جبض
ثبیس ثب اربظ ٜوتجی ٔؿئِٛیٗ فٙی  ٚایٕٙی  ٚظیط ٘ٓط وبضقٙبؼ ثطق ا٘زبْ قٛز  (.ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ ) oshaٚ
ماده  -43ضٖبیت ٘ىبت ظیط رٟت تبثّٞٛبی ثطق اِعأی اؾت :
1-43تبثّٞٛبی ثطق ٔٛرٛز زض ؾبذتٕبٖ ثبیس اظ ٘ ٔٛاؾتب٘ساضز  ٚزاضای پٛقف ٔٙبؾت ثب لفُ ایٕٗ  ٚغیطلبثُ زؾتطؾی ثطای افطاز غیط ٔترهم
ثبقس.
 2-43تبثّٞٛبی ثطق ثبیؿتی اظ ا٘جبض ذبضد  ٚزضربی ایٕٗ لطاض ثٍیطز.
3-43حطیٓ تبثّ ٛثطق ٕٞیكٖ ٝبضی اظ ٞطٌ ٝ٘ٛوبال ،يبیٗبت ٛٔ ٚاز لبثُ اقتٗبَ ثبقس.
٘ 4-43هت وفپٛـ ٖبیك پالؾتیىی ث ٝيربٔت حسالُ ٔ 6یّیٕتط زض ٔمبثُ تبثّٞٛبی ثطق اِعأی اؾت.
٘ 5-43هت ٖالئٓ ٞكساض زٙٞس ٜذُط ثطق ٌطفتٍی ثط ضٚی تبثّ ٛثطق ٘هت ٖ ٚسْ ٘هت  ٚچؿجب٘سٖ ٞطٌ ٝ٘ٛپالوبضز  ،اٖالٔی ٚ ٝغیط ٜثط ضٚی
تیطٞبی ثطق  ٚزضة پؿتٟبی ثطق ذٛززاضی قٛزٔ( .بز - 15 ٜآییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛثٚ 1387/01/31 ٝ
ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
 6-43تبثّٞٛبی ثطق  ،رٗج ٝتمؿیٓ ٞب ٓ٘ ٚبیط آٖ ثبیس ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٘هت قٛز و ٝاظ ٘فٛش  ٚتزٕٕ آة زض زاذُ آٟ٘ب رٌّٛیطی قٛزٔ( .بز- 19 ٜ
آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛث)1387/01/31 ٝ
 7-43فیٛظٞبی ثطق ثبیؿتی ٔتٙبؾت ثب آٔپط ٔهطفی  ٚاظ ٘ ٔٛاتٔٛبتیه حؿبؼ ا٘تربة ٘ ٚهت قٛز.
 8-43اؾتفبز ٜاظ فیٛظٞبی تمٛیت قس ٜاویساً ٕٔ ٔٛٙاؾت.
٘9 -43هت ؾی ؿتٓ اَفبء حطیك اتٔٛبتیه ٘ ٔٛآئطٚؾُ  ٚیب ٌبظی رٟت اتبق ثطق  ٚتبثّٞٛبی ثطق ثط اؾبؼ ٘تبیذ اضظیبثی ضیؿه آتف اِعأی
ٔی ثبقس.
٘ 10-43هت وّیسٞبی ٔحبفّ ٘كتی ثطق  RCDرٟت وّیٔ ٝساضٞبی ثطق ٔتٙبؾت ثب ٘ ٔٛحفبْت ٔٛضز ٘ٓط اِعأی ٔی ثبقسٔ( .بز - 85 ٜآییٗ
٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛث ٚ 1387/01/31 ٝؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ )
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11-43اؾتفبز ٜاظ وّیس ٔحبفّ ربٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ربیٍعیٗ) (RCDؾیؿتٓ اتهبَ ث ٝظٔیٗ ثطای حفبْت زض ثطاثط ثطق ٌطفتٍی ٕٔ ٔٛٙاؾت  ٚفمٍ ثٝ
ٖٛٙاٖ حفبْت ًٔبٖف ٔیتٛاٖ اظ آٟ٘ب اؾتفبزٕٛ٘ ٜزٔ( .بز - 84 ٜآییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛث)1387/01/31 ٝ
12-43ثطای زؾتطؾی آؾبٖ  ٚایٕٗ ث ٝوّی ٝلؿٕت ٞبی تبثّٞٛبی ثطق ثب ٖطو ظیبز ،ثبیس زض رٟت ٞبی ٔرتّف ،زضٞبیی ثبقس و ٝاظ تٕبؼ
تهبزفی رٌّٛیطی قٛزٔ( .بز - 50 ٜآییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛث)1387/01/31 ٝ
 13-43ثطای رٌّٛیطی اظ نسٔ ٝزیسٖ وبثُ ٞب زض احط ؾبییس ٜقسٖ ثِ ٝت ٞبی تیع ٚضٚزی ث ٝتبثّٞٛب ،رٗج ٝتمؿیٓ ٞب  ٚزؾتٍبٟٞب ثبیس اظ وّٕپ
ٞبی الؾتیىی اؾتفبز ٜقٛزٔ( .بز - 51 ٜآییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی تبؾیؿبت اِىتطیىی زض وبضٌبٟٞب ٔهٛث)1387/01/31 ٝ
ماده  -44ؾیٓ وكی ثطق ثبیس تٛوبض  ٚاظ زاذُ ِٞ ِٝٛبی ٔرهٛل فٛالزی ا٘زبْ ٌیطز  ٚوّیس  ٚپطیعٞب  ٚضٚقٙبیی اظ ٘ ٔٛيس رطل ٝثبقس(.ؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -45ثطای تبٔیٗ ضٚقٙبیی ٔهٖٛٙی ا٘جبض ثبیؿتی حتی االٔىبٖ اظ الٔپٟبی ؾمفی (چؿجیس ٜث ٝؾمف) اظ ٘ LED ٔٛاؾتفبز ٜقٛز .اضتفبٔ ایٗ
الٔپٟبی آٚیعاٖ اظؾمف ثبیس حسالُ یه ٔتط اظ ثبالتطیٗ ؾُح ضزیف وبالٞب ٛٔ ٚاز ٔٛرٛز زض لفؿ ٝثبالتط ثبقس .الٔپ ٞبی ضٚقٙبیی ثبیس زاضای
حفبِ ثب حجبة ثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )OSHA ٚ1392-
ماده  -46ایزبز آثساضذب٘ ٚ ٝآؾبیكٍب ٜثٞ ٝط قىُ زاذُ ا٘جبضٕٔ ٔٛٙاؾت  .رٟت اؾتمطاض ٔؿئ َٛا٘جبض ثبیؿتی اتبلی زض زاذُ ٔح َٝٛا٘جبض ٚ
٘عزیه ث ٝزضة احساث ٌطزز( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ )OSHA ٚ
ماده  -47اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ ٌبظ ؾٛظ ٌطٔبیكی ٙٔ ٚبثٕ حطاضتی ثطلی  ٚقّٖٗ ٝطیبٖ زض زاذُ ا٘جبض ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیٌّ ٝطٔبیكی ٕٔٔ ٔٛٙی ثٛزٚ ٜ
ثطای ایٗ وبض ثبیس اظ ؾیؿتٓ ٌطٔبیف ثؿتٔ ٝطوعی (قٛفبغ یب وٛئُ)  ٚیب تٛؾٍ وِٛطٞبی ٌبظی اؾتفبزٕٛ٘ ٜز( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ ٚ
)OSHA
ماده ٞ -48ط ا٘جبض ثبیس زاضای ؾیؿتٕی ثبقس و ٝزض ظٔؿتبٖ  ٚتبثؿتبٖ زضر ٝحطاضت زاذّی آٖ ضا ثٚ ٝيٕ لبثُ تحّٕی ٍ٘بٞساضی ٕ٘بیس.
(ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
فصلسَم-هقرراتاختصاصی 
ماده  -49تٕبْ وبال ٞب  ٚارٙبؼ زض ا٘جبض ثبیس َٛضی ضٚی  ٓٞچیس ٜق٘ٛس و ٝزض احط اضتفبٔ ظیبز ؾم٘ ٌٛىطز ٚ ٜيطض  ٚظیبٖ  ٚذؿبضات ٔبِی ٚ
رب٘ی زض ثط ٘ساقت ٝثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )OSHA ٚ1392-
ماده  -51وبال  ٚارٙبؼ ٔٛرٛز زض ا٘جبض ثبیس َٛضی ٍٟ٘ساضی ٌطز٘س و ٝزض احط فكبض  ٚیب فكطزٌی  ٚیب ثط احط تغییط زض ذٛال فیعیىی  ،قیٕیبیی
 ٚفُٗ ا٘فٗبالت زیٍط ثبٖج ذؿبضات ٔبِی  ٚرب٘ی ٍ٘طزز( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ ٚ1392-
)OSHA
ماده -51وّی ٝوبالٞب ثبیؿتی وسثٙسی ٔ ٚكرهبت وبالضٚی آٖ ثطچؿت قس ٜثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات
آحبض ؾجحبٖ )1392-
ماده ٞ -52یچٍب٘ ٜجبیس وبالیی رّٛی ازٚات  ٚتزٟیعات آتف ٘كب٘ی لطاض زاز ٜقٛز( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات
آحبض ؾجحبٖ )1392-
ماده  -53پبِت ٞب  ٚلفؿٞ ٝبی چٛثی زض ظٔبٖ آتف ؾٛظی ٔی تٛا٘س ث ٝؾطٖت آتف ضا ٌؿتطـ زٙٞس ،ثٙبثطایٗ اؾتفبز ٜاظ پبِت ٞب  ٚلفؿٝ
ٞبی فّعی  ٚپالؾتیىی ٔمب ْٚزضا٘جبض ٞب اِعأی ٔی ثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )1392-
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ماده  -54ضٖبیت ٘ىبت ظیط زض ٔٛضز لفؿٞ ٝب  ٚچیسٔبٖ وبال زض لفؿٞ ٝب اِعأی اؾت ( :ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات
آحبض ؾجحبٖ )OSHA ٚ1392-
1-54لفؿٞ ٝب ثبیؿتی اؾتحىبْ ْ ٚطفیت وبفی رٟت ٍٟ٘ساضی وبال ٞب ضا زاقت ٝثبقٙس.
 2-54اثٗبز لفؿٞ ٝب ثبیس ٔتٙبؾت ثب اثٗبز ٚؾبیع وبال ٞب ثبقس.
 ٔٛ٘ 3-54چیسٔبٖ لفؿٞ ٝبی وبال ٘جبیس زض ظیط ؾیؿتٓ ضٚقٙبیی (الٔپ ٞب) ثبقس.
ٍٟ٘ 4-54ساضی وبال  ٚالالْ لبثُ اقتٗبَ اَطاف  ٚظیط فٗ ٞب  ٚالٔپ ٞب  ٚتبثّٞٛبی ثطق ٕٔٔ ٔٛٙی ثبقس.
 5-54ضٖبیت حسالُ  60ؾب٘تیٕتط فبنّ ٝثیٗ وبال  ٚضٚقٙبیی اِعأی اؾت.
 6-54چیسٔبٖ وبال زض ٔؿیط ضاٞ ٜبی ذطٚد ٕٔٔ ٔٛٙی ثبقس.
ماده  -55ثطای چیسٖ  ٚیب ربثزبیی وبال  ٚارٙبؼ ثبیس اظ ٚؾب یُ ٔٛضز ٘یبظ زض چیسٖ یب ربثزبیی وبال  ٚارٙبؼ اؾتفبزٕٛ٘ ٜز اؾتفبز ٜاظ ِیفت
تطان یب قبذىٟب ٖٕستب ثبیس ثب ٚرٛز پبِت زض ظیط وبال اؾتفبز ٜقٛز  ٚیب ِیفت تطان ثب ٚؾیّ ٝثغُ ٌیط ٖٕٔٛبت ثطای اؾتفبز ٜاظ ثؿتٞ ٝبیی
اؾتفبز ٜقٛز و ٝثط احط فكبض ثغُ ٌیط ِیفت تطان آؾیت ٘جی ٙس  ٚیب اؾتفبز ٜاظ ٘طزثبٖ ظٔب٘ی نٛضت ٌیطز و ٝاٚال ارٙبؼ  ٚوبال زض اضتفبٔ ثبال  ٚاظ
ٚظٖ وٕتط ثطذٛضزاض ثبقٙس  ٚحب٘یب ٘٘ ٔٛطزثبٖ ٔٛضز اؾتفبز ٜاظ ٘طزثبٖ ز ٚپبی ٝرٟت َجم ٝثٙسی وبال زض ا٘جبض اؾتفبزٌ ٜطزز  .ثُٛض ٔخبَ ٍٙٞ ،بْ
اؾتفبز ٜاظ ٘طزثبٖ ز ٚپبی ٝثبیس ظاٚی ٝز ٚپبی٘ ٝطزثبٖ ثب ؾُح ظٔیٗ حسٚزا  75زضر ٝثبقس یب فبنّ ٝپبی٘ ٝطزثبٖ تب زیٛاض یه چٟبضْ َ٘ َٛطزثبٖ
قٛز( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )OSHA ٚ1392-
ماده  - 56ثیٗ ؾمف ا٘جبض ٔ ٚطتفٕتطیٗ ٘مُ ٝوبالی چیس ٜقس ٜفبنّ ٝث ٝقطح ظیط ثبیس ٔٛرٛز ثبقس ٔ ( :بز-18 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال
ٔهٛة )1352.6.31
 1-56اٌط اضتفبٔ وبالی چیس ٜقسٔ 4.5 ٜتط ثیكتط ثبقسفبنّ ٝتب ؾمف یه ٔتط ٘ ٚیٓ.
 2-56اٌط اضتفبٔ وبالی چیس ٜقس ٜثیٗ  2.60تب ٔ 4.50تط ثبقس فبنّ ٝتب ؾمف یه ٔتط.
 3-56اٌط اضتفبٔ وبالی چیس ٜقس ٜوٕتط اظ ٔ2.60تط ثبقس فبنّ ٝتب ؾمف  40ؾب٘تیٕتط ذٛاٞس ثٛز.
ماده  -57حسالُ فبنّ ٝوبال ثب ؾمف ا٘جبض زض ؾٞ ِٝٛب ٔ 3تط  ٚاضتفبٔ وبال زض ثّٛوٟب ثٞ ٝطقىُ ٘جبیس اظ ٔ 4/5تط ثیكتط ثبقس.
ماده  - 58فبنّ ٝثیٗ وبال تب زیٛاض ا٘جبض حسالُ  100ؾب٘تیٕتط ذٛاٞس ثٛز ٍٔط زض ٔٛاضزی و ٝثّٖ ٝت ٚيٕ ٔرهٛل ثؿتٝثٙسی وبال ضٖبیت
فبنّٔ ٝعثٛض ٔمسٚض ٘جبقس.
ماده  - 59زض ا٘جبضٞبیی وٖ ٝطو آٖ وٕتط اظ ٔ 35تط ثبقس حساوخط ؾُح اقغبَ قسٞ ٜط لؿٕت (پبضتی) وبال ٔ 250تط ٔطثٕ  ٚفبنّ ٝآٖ ثب
لؿٕت زیٍط یه ٔتط  ٚچٙبٖ چٖ ٝطو ا٘جبض ٔ 35تط  ٚثیكتط ثبقس حساوخط ؾُح اقغبَ قسٞ ٜط لؿٕت وبال ٔ 1000تط ٔطثٕ  ٚفبنّ ٝآٖ ثب
لؿٕت زیٍط حسالُ ٔ 2تطذٛاٞس ثٛزٔ ( .بز -19 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  - 61فبنّ ٝثیٗ ا٘جبضٞبی ٔحهٛض ٔ ٚؿمف ثب زیٛاضٞبی ٔزبٚض اظ ٞط چٟبض َطف ٘جبیس اظ پٙذ ٔتط وٕتط ثبقس  ٚایٗ فبنّ ٝثبیس اظ ٞط ٘ ٔٛوبال
ذبِی ٍٟ٘ساضی قٛز ث٘ ٝحٛی و ٝذٛزضٞٚبی آتف٘كب٘ی ثتٛا٘ٙس ٞط ا٘جبض ضا ث ٝؾِٟٛت زٚض ثع٘ٙسٔ ( .بز -25 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال
ٔهٛة )1352.6.31
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ماده  - 61وّی ٝوبضوٙبٖ ا٘جبضٞب ثبیس تّٗیٕبت ٔطث ٌٛث ٝحفبْت  ٚایٕٙی َ ٚطظ وبض ثب ٚؾبیُ اِٚی ٝآتف٘كب٘ی ضا فطا ٌیط٘س ،وبضفطٔب ٔىّف
ثطٌعاضی زٚضٞ ٜبی ٔطث َٝٛتٛؾٍ وبضقٙبؾبٖ آتف ٘كب٘ی  ٚایٕٙی ثهٛضت زٚض ٜای ٔی ثبقسٔ ( .بز -16 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة
)1352.6.31
ماده  -61وبضفطٔب ْٔٛف اؾت وّیِٛ ٝاظْ حفبْت فطزی ( ِجبؼ وبض – وال ٜایٕٙی – وفف ایٕٙی ٌٛ -قی ٞبی حفبْتی  )......ٚوٝ
وبضٌطاٖ ثٙب ثٛٔ ٝلٗیت ذبل قغّی و ٝزاض٘س اظ آ ٟ٘ب اؾتفبز ٜوٙٙس ضا تٟی ٝوطزٓ٘ ٚ ٜبضت ٞبی الظْ رٟت اؾتفبز ٜوبضٌطاٖ اظ تزٟیعات ضا ا٘زبْ
زٙٞسٖ .سْ اؾتفبز ٜاظ ٚؾبیُ ٔصوٛض لهٛض زض ا٘زبْ ْٚیفٔ ٝحؿٛة ٔیقٛز(.ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  - 63زض ٞط ا٘جبض ثبیس حسالُ یه زؾتٍب ٜرٗج ٝوٕىٟبی اِٚی ٝثٟساقتی تٗجی ٚ ٝثطای ٔٛالٕ يطٚضی آٔبزٍ٘ ٚ ٜبٞساضی قٛز.زؾتطؾی ثٝ
رٗج ٝوٕه ٞبی اِٚی ٝزض ٔٛالٕ ايُطاضی ثبیس ث ٝؾِٟٛت  ٚثب ؾطٖت أىب٘پصیط ثبقسٔ ( .بز -17 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة
)1352.6.31
ماده  - 64قٕبض ٜتّفٟٙبی آتف٘كب٘ی ٔ ٚمبٔبت ا٘تٓبٔی ٔحُ  ٚثیٕبضؾتبٖٞبی ؾٛا٘ح ثب ذٍ زضقت  ٚذٛا٘ب زض وٙبض وّی ٝتّفٟٙبی زاذُ ا٘جبض
٘هت ٌطززٔ ( .بز -17 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  -65اؾتفبز ٜاظ پیه ٘یه  ٚضٚقٗ ٕ٘ٛزٖ آتف زض فًبی زاذّی  ٚذبضری ا٘جبض ٞب ُّٔمبً ٕٔٔ ٔٛٙی ثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  - 66اؾتٕٗبَ زذب٘یبت ٕٞ ٚطا ٜزاقتٗ وجطیت  ,فٙسن ٞ ٚط ٌ ٝ٘ٛاقیبء ِٔٛس قّٗ ٝیب رطل ٝزض ٔح َٝٛزاذُ  ٚذبضد ا٘جبض ُّٔمبً ٕٔٔٛٙ
ثٛز ٚ ٜثبیس ث ٝتٗساز وبفی تبثّ ٛذُط آتف ؾٛظی ٖ ٚالیٓ اؾتٕٗبَ زذب٘یبت ٕٔ ٔٛٙزض ربٞبی چكٍٕیط ٘هت قٛزٔ ( .بز -23 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی
ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  ٕٝٞ - 67ضٚظٔ ٜمبضٖ ثب تُٗیّی ا٘جبض ثبیس تٕبْ ٔح َٝٛا٘جبضٞب اظ ٘ٓط ایٕٙی ثٚ ٝؾیّٔ ٝؿئ َٛا٘جبض زلیمبً ثبظزیس ٘ ٚتیز ٝزض زفتط ٔرهٛل
حجت قٛزٔ ( .بز -22 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة )1352.6.31
ماده  - 68ضٖبیت اِعأبت آییٗ ٘بٔ ٝپیكٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب آتف ؾٛظی زض وبضٌبٞ ٜب ٔهٛثٚ 1391/7/16 ٝظیط تٗب ، ٖٚوبض  ٚضفب ٜارتٕبٖی زض
ظٔی ٝٙؾیؿتٓ ٞبی اٖالْ  ٚاَفبی حطیك اِعأی ٔی ثبقس( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -69ا٘جبضٞب ٔی ثبیؿت ث ٝتٙبؾت ٔٛازی و ٝاظ آٟ٘ب ٍٟ٘ساضی ٔی قٛز ٔزٟع ثٚ ٝؾبیُ يطٚضی اَفبء حطیك ُٔبثك يٛاثٍ  ٚاؾتب٘ساضزٞبی
ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی ثبقس( .ضيب غالْ ٘یب-وتبة ٔمسٔ ٝای ثط ایٕٙی ا٘جبض – ا٘تكبضات آحبض ؾجحبٖ )OSHA ٚ1392-
ماده ٘ -71هت زؾتٍبٟٞبی اٖالْ حطیك  ٚاَفبء حطیك ثب تٛر ٝث ٚ ٔٛ٘ ٝرٙؽ وبال زض  ٕٝٞا٘جبضٞب اِعأی ٔی ثبقسٔ( .بز -30 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی
ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة  ٚ1352.6.31ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده َ -71طاحی ٘ ،هت  ٚفٗبَ ؾبظی ؾیؿتٓ وكف  ٚاٖالْ حطیك رٟت وّی ٝلؿٕت ٞب ثب أىبٖ اٖالْ اتٔٛبتیه ث ٝؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی ثطای
وّی ٝا٘جبضٞب ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز  ٚ NFPA72یب  BS5839اِعأی ٔی ثبقس( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -72وّی ٝارعاء ؾیؿتٓ اٖالْ حطیك ( وبقف ٞب ،آغیط ،قؿتی ،زؾتٍب ٜوٙتطَ ٔطوعی ) ثبیس اظ یه ٔبضن ا٘تربة قس ٚ ٜزاضای
اؾتب٘ساضز ثبقٙس .الظْ اؾت لجُ اظ ذطیس ٞط یه اظ ارعاء ؾیؿتٓ وكف  ٚاٖالْ حطیك ثب ٔطارٗ ٝث ٝؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی اظ تبئیسی ٝوبالی ٔطثَٝٛ
إَیٙبٖ حبنُ ٘ ٚهت  ٚارطاء ایٗ ؾیؿتٓ ٞب ثبیس تٛؾٍ ٖبّٔیٗ  ٚقطوت ٞب ی ٔزبظ ٛٔ ٚضز تبییس ا٘زبْ ٌطزز  ،ایٗ قطوتٟب ٔی ثبیؿت ٌٛاٞی
ذسٔبت پؽ اظ فطٚـ ثٔ ٝست  10ؾبَ  ٚيٕب٘ت ٘بٔ ٝحسالُ ٔ 18ب ٝٞاظ ٕ٘بیٙسٌی ضؾٕی ضا اضائٕ٘ ٝبیس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
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ماده  -73زؾتٍب ٜوٙتطَ ٔطوعی اٖالْ حطیك ثبیس زض وٙبض زضة ٚضٚزی ؾبذتٕبٖ یب زض لؿٕت اتبق ٍٟ٘جب٘ی  ٚزض ٔٗطو زیس ٔٙبؾت  ٚثب
اضتفبٔ حسالُ  ٚ 120حساوخط  150ؾب٘تیٕتط اظ ؾُح وف تٕبْ قس٘ ٜهت قٛزٔ .كرم وطزٖ ظ ٖٚثٙسی ٞبی زؾتٍب ٜثٕٞ ٝطا٘ ٜهت ضإٙٞبی
اؾتفبز ٜاظ ؾیؿتٓ ث ٝنٛضت لبة قس ٚ ٜذٛا٘ب رٙت زؾتٍب ٜاِعأی ٔی ثبقس ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -74تٕبٔی ؾیٕٟب رٟت وبقفٟب ثبیس اظ رٙؽ ٘ؿٛظ(ٔمب ْٚزض ثطاثط حطاضت)  ٔٛ٘ ٚافكبٖ  ٚثب لُط حسالُ ٔ 1/5یّیٕتطثطای َِٟٛبی وٕتط
اظ ٔ 200تط ثبقس  ٚثطای َٞ َٛبی ثیكتط اظ ٔ 200تط تب ٔ 300تط ثب لُط حسالُ ٔ 2/5یّیٕتط ثبقس  .تٕبٔی ؾیٓ ٞب ثبیس اظ زاذُ ِ ِٝٛفٛالزی ٚ
ثهٛضت ٔؿتمُ ٖجٛض زاز ٜقٛز ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -75ربٕ٘بیی  ٚا٘تربة ٘ ٔٛوبقف ٞب ثب تٛر ٝثٛٔ ٝاز ٍ٘ ٝزاضی قس ٜزض ا٘جبضٞب ٔتفبٚت ثٛز ٚ ٜالظْ اؾت تٛؾٍ ٟٔٙسؾیٗ ثطق ٚ
وبضقٙبؾبٖ آتف ٘كب٘ی ا٘زبْ قٛز ( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده َ – 76طاحی ؾیؿتٓ اَفبی حطیك ثبیس ث ب تٛر ٝث ٝاضظیبثی ضیؿه  ٚذُطات آتف ؾٛظی ٔ ٚتٙبؾت ثب ٘ ٔٛفٗبِیت زضر ٝثٙسی ٔٛ٘ ٚ
آتف ؾٛظی ٘ ٚیبظٞبی تٛؾٗ ٝای و ٝتٛؾٍ ٔكبٚض شیهالح ا٘زبْ قس ٜثبقس نٛضت پصیطز( .ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده  -77ثطای ذبٔٛـ وطزٖ آتف ؾٛظیٟبی احتٕبِی زض ا٘جبضٞبی و ٝثط اؾبؼ اضظیبثی ضیؿه آتف ٔی تٛاٖ اظ آة ثٖٛٙ ٝاٖ ٔبز ٜاَفبیی
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز  ،ثبیس ؾیؿتٕی ٔجتٙی ثط آة ثب فكبض  ٚزثی وبفی ٚرٛز زاقت ٝثبقس  .ذبٔٛـ وٙٙسٔ ٜجتٙی ثط آة ثبیس ثٔ ٝرعٖ شذیطٔ ٜتٙبؾت
َجك ٔحبؾجبت فٙی ث ٝقجىٛٔ ٝضز اٖتٕبز آة ٔتهُ ثبقس .وبضفطٔب ٔىّف اؾت ایٗ تزٟیعات ضا تأٔیٗ ٕ٘بیس( .آییٗ ٘بٔ ٝپیكٍیطی ٔ ٚجبضظ ٜثب
آتف ؾٛظی زضوبضٌبٞ ٜب ٔهٛث)1391/08/14 ٝ
ماده ِِٞٝٛ - 78ب  ٚلطلطٜٞبی آتف٘كب٘ی ثبیس حتیإِمسٚض زض وٙبض زضٞب یب ٘مبَی ٘هت ق٘ٛس و ٝزض نٛضت ثطٚظ حطیك زض زؾتطؼ ثبقس  ٚثٝ
َٛضوّی اظ لطاض زازٖ ٖسِٟب  ٚنٙسٚلٟبی وبال زض رّ ٚ ٛرٛاض قیطٞبی انّی ذٛززاضی قٛزٔ ( .بز -29 ٜآییٗ٘بٔ ٝایٕٙی ا٘جبضٞبی وبال ٔهٛة
)1352.6.31
ماده ٘ -79هت ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی زؾت ی زض وّی ٝا٘جبضٞب اِعأی ثٛزٔ ٚ ٜیعاٖ ٔبز ٜذبٔٛـ وٙٙسٛٔ ٜضز ٘یبظ  ،تٗساز ٔ ٚحُ ٘هت  ٚاؾتمطاض
ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی زؾتی  ٚچطذساض ثبیس َجك انّٕٖ َٛی  ٚضٖبیت ٔفبز وس  NFPA 10یب وس اؾتب٘ساضز ٔتٙبؾت وكٛضی ثبقس( .ؾبظٔبٖ
آتف ٘كب٘ی لٓ)
ماده ٖ - 81ال ٜٚثط ضٖبیت اِعأبت ٔبز 78 ٜضٖبیت يٛاثٍ ظیط ٘یع رٟت وّی ٝذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب اِعأی اؾت ( :ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی لٓ)
 1-80وّی ٝذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ثبیس زاضای تبییسی ٝؾبظٔبٖ ّٔی اؾتب٘ساضز ایطاٖ ثبقٙس.
2-80ثطای ذبٔٛـ وطزٖ آتف ثب تٛر ٝث ٝزضرٔ ٚ ٝبٞیت حطیك  ٔٛ٘ ٚذُط آٖ ثبیس اظ ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی ٔٙبؾت ٔطث ٌٛثٕٞ ٝبٖ َجمٝ
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز.
 3-80رٟت إَیٙبٖ اظ نحت ّٖٕىطز ؾیؿتٓ ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی آتف ٘كب٘ی يطٚضی اؾت ٕٛٞاض ٜپّٕپ ثٛزٔ ،ٜب٘ٔٛتط ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی
پٛزض ٛٞ ٚا ضٚی زضر ٝی ؾجع ثبقس .ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی پٛزض ٌ ٚبظ ثٗس اظ یىؿبَ ٘یبظ ث ٝقبضغ زاض٘س .چٙب٘چ 10 ٝزضنس اظ ٚظٖ ذبٔٛـ وٙٙسٜ
 CO2وبؾت ٝقٛز ثبیس قبضغ ٌطزز.
 4-80وّی ٝذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ثبیس زاضای وبضت قبضغ ثبقٙس.
5-80وّی ٝذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ثبیس ثهٛضت زٚض ٜای ٔٛضز ثبظزیس  ٚؾطٚیؽ لطاض ٌیط٘س.
 6-80ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی زؾتی زض ٔحُ ٔٙبؾت  ٚزض ٔٗطو زیس  ٚزؾتطؾی آؾبٖ زض ٔحُ ٘هت ٌطزز.
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ٔ7-80ىبٖ ٘هت ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ٘عزیه ثٚ ٝضٚزی ٞب  ٚذطٚری ٞب ثبقس.
 8-80وپؿَٞٛبی آتف٘كب٘ی ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ثبیس زض ٘مبَی لطاض زاز ٜق٘ٛس و ٝاظ حطاضت ٛ٘ ٚض آفتبة  ٚثطف  ٚثبضاٖ ٔه ٖٛثبقٙس.
 10-80ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜب ثٚ ٝؾیّ ٝا٘جبقتٗ ٌ ٚصاقتٗ تزٟیعات ٛٔ ٚاز پٟٙبٖ ٘ك٘ٛس.
11-80فٛانُ ذبٔٛـ وٙٙس ٜزض ٞط ٔحسٚز٘ ٜجبیس اظ ٔ 30تط ثیكتط ثبقس  .فبنّٞ ٝط ٘مُ ٝحفبْت قس ٜتب ٘عزیه تطیٗ ذبٔٛـ وٙٙس٘ ٜجبیس
ثیف اظ ٔ 30تط ثبقس  ،ایٗ فبنّ ٝثطای حطیك ٔبیٗبت لبثُ اقتٗبَ ٘جبیس اظ ٔ 15تط ثیكتط ثبقس.
 12-80اؾتفبز ٜاظ ذبٔٛـ وٙٙس ٜزؾتی ٘ ٔٛآة ثطای ؾیؿتٓ ٞبی ثطلی  ،تبثّٞٛبی ثطق ٚ ٕٝٞ ٚؾبیّی و ٝثب ثطق وبض ٔی وٙٙس ٕٔٔٛٙ
ٔی ثبقس.
ٚ 13-80ؾبیُ ٔٛتٛضی ٔرهٛل ضفت  ٚآٔس زض زاذُ ا٘جبضٞب ثبیس ٞط وساْ ٔزٟع ث ٝیه زؾتٍب ٜوپؿ َٛآتف٘كب٘ی ذبٔٛـ وٙٙسٞ ٜبی
زؾتی ٘ٙٔ ٔٛبؾت ثبقس.
ماده َ -81طاحی ٘ ٚهت ؾیؿتٓ ذبٔٛـ وٙٙس ٜذٛزوبض ثط اؾبؼ ٘ٛٔ ٔٛاز ا٘جبض قس ٜزض وّی ٝا٘جبضٞب پؽ اظ اضظیبثی ضیؿه آتف اِعأی
ٔی ثبقس.
ماده  َ -82طاحی ٘ ٚهت ؾیؿتٓ ٞبی ذبٔٛـ وٙٙس ٜذٛزوبض ثبیس َجك انّٕٖ َٛی  ٚضٖبیت ٔفبز وس  NFPA 13یب وس اؾتب٘ساضز ٔتٙبؾت
وكٛضی ثبقس.
فصلچْارم-هقرراتاختصاصیاًبارّایگرٍُیکٍدٍ 
گرٍُیک:هَادٍاجساهیکًِویسَزًد 
ماده  - 83زض ٔٛلٕ چیسٖ آ ٗٞآالت زض ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚیه ثبیس زلت ٔ ٚطالجت وبُٔ ث ُٕٖ ٝآیس و ٝثٞ ٝیچ ٚر ٝذُط غُّیسٖ  ٚافتبزٖ
لُٗبت زض ثیٗ ٘جبقس ثٖٛٙ ٝاٖ ٔخبَ ٍٙٞبْ ا٘جبض ٕ٘ٛزٖ ِِٞٝٛبی فّعیٔ ،ی تٛاٖ َطفیٗ آٟ٘ب ضا ثب ٔٛإ٘ ٔٙبؾت ٟٔبض وطز .
ماده  -84تٗساز  ٚربٕ٘بیی ذبٔٛـ وٙٙسٞب زض ایٗ ا٘جبضٞب ثبیس ظیط ٘ٓط وبضقٙبؼ آتف ٘كب٘ی ا٘زبْ قٛز .
ماده  - 85وبالٞبی ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚیه ضا ٔیتٛاٖ ثب ضٖبیت ٔمطضات ٔطث ٌٛث ٝوبالٞبی ٔعثٛض زض ٌط ٜٚز٘ ٚیع ٍ٘بٞساضی ٕ٘ٛز.
گرٍُدٍ:هَادخشکٍزغالی 
ماده  - 86ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚزٖ ٚال ٜٚثط ضٖبیت ٔمطضات ٖٕٔٛی ا٘جبضٞب ثبیس ٔزٟع ثِِٝٛ ٝوكی آة ث ٝلُط یه ٘ ٚیٓ ایٙچ ( 3.64ؾب٘تیٕتط) ثب
فكبضوبفی  ٚقیط انّی  ٚلطلط ٚ ٜقیّٔ ًٙرهٛل آتف٘كب٘ی ثب رٗج ٝلطلط ِِٝٛ ٚ ٜاظ ٘ ٔٛثطظ٘تی تٛالؾتیىی ثبقٙس.
ماده ِِٞٝٛ - 87ب  ٚلطلطٜٞبی آتف٘كب٘ی ثبیس حتیإِمسٚض زض وٙبض زضٞب یب ٘مبَی ٘هت ق٘ٛس و ٝزض نٛضت ثطٚظ حطیك زض زؾتطؼ ثبقس  ٚثٝ
َٛضوّی اظ لطاض زازٖ ٖسِٟب  ٚنٙسٚلٟبی وبال زض رّ ٚ ٛرٛاض قیطٞبی انّی ذٛززاضی قٛز.
ماده  - 88زض ٔٛضز ا٘جبضٞبی ٔرهٛل پٙج ٚ ٝیب لؿٕتی اظ ا٘جبضٞبی ٔٛاز ذكه ٛٔ ٚاز شغبِی و ٝثطای ٍ٘بٞساضی ٖسِٟبی پٙج ٝاذتهبل
زازٜٔیقٛز ٖال ٜٚثط ارطای تٕبْ ٔٛاز ایٗ فهُ ٔمطضات ظیط ٘یع ثبیس ٔطاٖبت قٛز.
ٍٟ٘1-88ساضی ٖسِٟبی پٙج ٝزض ا٘جبضٞبی ٔحهٛض ٔ ٚؿمف.
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 2-88تٗجی ٝزضیچٛٞ ٝاوف ٔٙبؾت زض ثبالی ٞط پبضتی وبال و ٝاظ ٔ 30تط ٔطثٕ تزبٚظ ٘رٛاٞس وطز زض ؾمف ا٘جبض ثٛٓٙٔ ٝض ذطٚد زٚز زض نٛضت
ثطٚظ حطیك.
٘3-88هت قیكٞٝبی ٔبت یب ضً٘ظز ٜزض زضیچٞٝبی ٘ٛضٌیط ا٘جبض.
٘4-88هت تٛض ؾیٕی زض رّٛی تٕبْ پٙزطٜٞب ٔرهٛنبً آٟ٘بیی و ٝث ٝذبضد اظ ا٘جبض ثبظ ٔیق٘ٛس.
5-88رٕٕآٚضی ٞط ٘ ٔٛپٛقبَ  ٚوبغص  ٚذطزٜچٛة  ٚغیط ٜاظ وف ا٘جبض  ٚاظ ظیط  ٚاَطاف ٖسِٟبی پٙج. ٝ

انبار ذغالسنگ و ذغال چوب
ماده  -89رٟت ٍ٘بٞساضی  ٚشذیطٔ ٜمبزیط ظیبز شغبَ ؾ ٚ ًٙرٌّٛیطی اظ احتطاق ذٛز ثرٛز چٙب٘چ ٝزض ٔحُٞبی ثبظ ٍ٘بٞساضی قٛز ثبیؿتی
آٖ ضا ث ٝنٛضت تٛزٜٞبی رساٌب٘ ٝا٘جبض ٕ٘ٛز ثَٛٝضیو ٝيربٔت لكط شغبَ زض ٞیچ ٘مُٝای اظ تٛزٜٞبی ا٘جبقت ٝقس ٜثیف اظ ٔ 3تط اظ ؾُحی
و ٝزض ٔٗطو ٛٞا لطاض ٌطفت ٝفبنّ٘ ٝساقت ٝثبقس.
ماده -91ا٘جبض شغبَؾ ٚ ًٙشغبَ چٛة ثبیس زض ٔحّی لطاض ٌیطز و ٝزض ٔزبٚضت آتف ٘جٛز ٚ ٜؾبذتٕبٖ آٖ ثبیؿتی اظ ٔهبِح ٔمب ْٚزض ٔمبثُ
حطیك ؾبذتٝقس ٚ ٜزاضای تٟٛی ٝوبفی ثبقس.
ماده  - 91شغبَ ؾ ًٙپٛزض قس ٜو ٝزضر ٝحطاضت آٖ اظ  65زضر ٝؾب٘تیٍطاز تزبٚظ وٙس لجُ اظ آ٘ى ٝزض ْطٚف  ٚیب ٔربظٖ ضیرت ٝق٘ٛس ثبیس ثٝ
لسض وبفی آٟ٘ب ضا ؾطز ٕ٘ٛز.
ماده ٔ -92مبزیط ظیبزتط تطاقٛٔ ٚ ٝاز ثؿت ٝثٙسی قس ٜلبثُ اقتٗبَ ضا ثبیس زض ؾبذتٕبٖٞبی ٔزعا یب زض اَبقٞبی ٔمب ْٚزض ٔمبثُ حطیك یب
اَبقٞبیی و ٝاظ زیٛاضٞبی فّعی ؾبذت ٝقس ٚ ٜثب زضٞبی فّعی ٔزٟع ٌطزیسٍ٘ ٜبٞساضی ق٘ٛس.
ماده  -93چٙب٘چٛٔ ٝاز ٔصوٛض فٛق ٔمساضقبٖ وٓ ثبقس ٔیتٛاٖ آٟ٘ب ضا زض نٙسٚلٟبی فّعی ؾطپٛـ زاض ٍ٘بٞساضی وطز.
ماده  -94ثطای رٕٕ آٚضی  ٚا٘جبض وطزٖ ٔٛاز ٘یٓ ؾٛذت ٚ ٝشغبَٞب یب لكطٞبیی و ٝاظ تطاقیسٖ  ٚتٕیع ٕ٘ٛزٖ زاذُ ِِٞٝٛبی حبُٔ ٔٛاز ٘فتی
وٛضٜٞبی زؾتٍبٜٞبی پبالیكٍبٟٞب  ٚزٚزٜٞبی ؾبیط وٛضٜٞب حبنُ ٔیقٛز ثبیس اظ ٔحفٓٞٝبی زائٕی غیط لبثُ اقتٗبَ یب ٔحُٞبی ثی ذُط
زیٍطی زض زاذُ وبضٌبٜٞب و ٝحسالُ ٔ 15تط ( 50فٛت) زٚضتط اظ ؾبذتٕبٖٞبی انّی ؾبذتٔ ٝیقٛز اؾتفبزٌ ٜطزز  ٚؾپؽ آٟ٘ب ضا ثب ٚؾبیُ
الظْ ٔٗسٕٛ٘ ْٚز.
فصلپٌجن-هقرراتاختصاصیاًبارّایگرٍُسٍِچْار
گرٍُسِ:شیویاییدارٍییٍهایعاتقابلاشتعال 
ماده  - 95زض ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚؾٍٟ٘ ْٛساضی ؾبیط وبالٞب ٕٔ ٔٛٙاؾت.
ماده  - 96ارٙبؾی و ٝزض ایٗ ا٘جبضٞب ٍ٘بٞساضی ٔیقٛز ثبیس َجمٝثٙسی قسٞ ٚ ٜط لؿٕت اظ ا٘جبض ثطای یه ٘ ٔٛوبال اذتهبل زاز ٜقٛز.
ماده ٔ -97حُ ا٘جبض ٔی ثبیؿتی ث٘ ٝحٛی ا٘تربة ٌطزز و ٝحسالُ ؾ ٝرٟت اَطاف ؾبذتٕبٖ ثِ ٝحبِ زؾتطؾی ذٛزضٞ ٚبی أسازی ٚ ٚؾبیُ
اَفبء حطیك  ٚاضؾبَ تزٟیعات يطٚضی زض قطایٍ ايُطاضی آظاز ثبقس.
ماده ٔ -98حُ ا٘جبضٞبی ثعضي ٔی ثبیؿت زٚض اظ ٔٙبَك ٔؿى٘ٛی ٔ ،ساضؼ  ،فطٚقٍبٟٞب  ،ثیٕبضؾتبٟ٘ب  ،ثبظاض ٔی ٜٛربت ٙٔ ،بثٕ آة آقبٔیس٘ی ٚ
شذبیط آة احساث ٌطزز .يٕٙبً احساث ایٗ ا٘جبضٞب زض ٔٙبَمی و ٝؾُح آثٟبی ظیط ظٔیٙی ثبال ٔی ثبقس ٕٔ ٔٛٙاؾت
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ماده  -99زفتط ا٘جبضزاض ثبیس رسا اظ ُٔٙمٍٟ٘ ٝساضی ؾٕٛٔ ٚ ْٛاز قیٕیبیی ثبقس.
ماده ٖ -111ال ٜٚثط زضة انّی ا٘جبض ثبیؿتی زضٞبی ايُطاضی ٘یع زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز.
ماده  -111زضة ٞب ثبیؿتی ٔزٟع ث ٝلفُ ایٕٙی ٔ ٚیّٞ ٝبی حفبْتی ثٛز ، ٜپٙزطٞ ٜب ٛٞ ٚاوف ٞب ٘یع ثبیس ثٔ ٝیّٞ ٝبی حفبْتی ٔزٟع ثٛز ٜتب
ٚضٚز افطاز غیط ٔؿئٕٔ َٛب٘ٗت قٛز.
ماده  -112چٙب٘چ ٝاظ ٚؾبیُ رب٘كیٙی زیٍطی ثطای ٛٞاوف ٛ٘ ٚض اؾتفبزٔ ٜی قٛز ارجبضی ثطای ؾبذت پٙزطٕ٘ ٜی ثبقس .زض غیط ایٙهٛضت ثبیس
پٙزطٞ ٜب ؾبی ٝثبٖ زاقت ٝتب اظ ٚضٚز ٘ٛض ٔؿتمیٓ ذٛضقیس ٕٔب٘ٗت قٛز.
ماده ٚ - 113ؾٗت ا٘جبضٞبی ٔحهٛض ٔ ٚؿمف ٔبیٗبت لبثُ اقتٗبَ زض ٘مبَی و ٝزاضای ٚؾبیُ آتف٘كب٘ی ٔزٟع ثبقس اظ یىهس ٔتط ٔطثٕ ٚ
زضٔٙبَمی و ٝفبلس ٚؾبیُ آتف٘كب٘ی ٔزٟع اؾت اظ ؾی ٔتط ٔطثٕ ٘جبیس تزبٚظ ٕ٘بیس.
ماده  - 114ؾبذتٕبٖ وف ا٘جبضٞبی زاضٔ ٚ ٚبیٗبت لبثُ اقتٗبَ ثبیس ٔٙحهطاً ؾیٕب٘ی ثت ٖٛیب ؾ ًٙفطـ ثٛز٘ ٚ ٜؿجت ثٛٔ ٝاز قیٕیبیی  ٚؾْٕٛ
غیط لبثُ ٘فٛش ثبقس  ٚ .اظ ٔٛاز ٔ ٚهبِحی ؾبذت ٝقس ٜثبقس و ٝؾم ٌٛیب انُىبن اقیبء ضٚی آٖ ٔٛرت تِٛیس رطل٘ ٝكٛز ٔ .طتجبً قؿتكٌ ٛطزز
تب اظ آِٛز ٜقسٖ ثٛٔ ٝاز چطثی ٚزاضٞٚبی ٔرتّف رٌّٛیطی قٛز .قیت  ٚآثطٚی وف ٔحَٛ َٝٛضی ثبقس ؤ ٝبیٗبت زض ظیط وبال ٞب رٕٕ ٘كٛز
ٕٞچٙیٗ نبف ثٛزِ ، ٜغع٘س٘ ٜجبقس  ٚفبلس ٞط ٌ ٝ٘ٛتطن  ٚیب قىبف ثبقٙس.
ماده  -115زض ا٘جبض ٞبی ثعضي ٔٛاز قٕیبیی  ٚؾٕٞ ، ْٛطٌ ٝ٘ٛظ ٜوكی ثبیس ثطای زفٕ فبيالة ث ٝحٛيچ ٝای ٔتهُ ثبقس تب اظ ٚضٚز فبيالة ثٝ
زض ٖٚآثطاٟٞب  ٚیب ٔزبضی فبيالة ٖٕٔٛی رٌّٛیطی قٛز.
ماده ٍ٘ - 116بٞساضی ا٘ٛأ ٔٛاز لبثُ اقتٗبَ زض ْطٚف ؾطثبظ یب لَٛی  ٚثكىٞٝبی ٘كتی زاض ٕٔ ٔٛٙاؾت.
ماده  - 117ثطای ٍ٘بٞساضی قیكٞٝب  ٚلَٛیٟب ْ ٚطٚف ٔحتٛی ٔٛاز ضٚغٙی ٔ ٚبیٗبت لبثُ اقتٗبَ ثبیس لفؿٝثٙسی فّعی ٔٙبؾت فطاٌ ٓٞطزز وٝ
اظ ٚاضز آٔسٖ فكبض  ٚقىؿتٗ آٟ٘ب رٌّٛیطی قٛز.
ماده  - 118زض ٔٛضز ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚؾ ْٛارعای ؾبذتٕبٖ (زیٛاضٞب  -ؾمف  -ؾت ٚ ٖٛغیط )ٜثبیس َٛضی ٔحبؾج ٝق٘ٛس و ٝزض ثطاثط ا٘فزبض زاذّی
و ٝفكبض یىٛٙاذت زض تٕبْ رٟبت ٚاضز ٔیٕ٘بیس ٔمبٔٚت ٕ٘بیٙس  ٚیب ایٗ و ٝؾُح زض  ٚپٙزط ٜث ٝا٘ساظ ٜوبفی ٔٛٓٙض َٛ ٚضی تٗجیٌ ٝطزز وٝ
ثالفبنّ ٝپؽ اظا٘فزبض ث ٝذبضد پطتبة ٛٔ ٚرت وبٞف فكبض ٚاضز ٜث ٝارعاء ؾبذتٕبٖ ق٘ٛس.
ماده ٖ -119الئٓ ٞكساض زٙٞس ٜثبیؿتی زض ذبضد اظ ا٘جبض ث ٝظثبٖ فبضؾی ٘هت ٌطز٘س ٖ.الئٓ ذُط ؾٕ ، ْٛآتف ظایی ٖ ٚسْ اربظٚ ٜضٚز ث ٝافطاز
غیط ٔؿئ َٛاظ رّٕٖ ٝالئٓ ٞكساض زٙٞس ٟٓٔ ٜاؾت .
ماده ٘ -111هت نبٖمٌ ٝیط زض ا٘جبضٞبی ٔٛاز لبثُ اقتٗبَ  ٚا٘فزبض ٕٞ ٚچٙیٗ ٔبیٗبت لبثُ اقتٗبَ اِعأی ٔی ثبقس.
ماده  -111ثكىٞٝب یب ْطٚف ذبِی ضا و ٝثٛٓٙٔ ٝض پط وطزٖ ٔزسز اظ ٔبیٗبت ذُط٘بن ا٘جبض ٔیوٙٙس ثبیس:
1-111چٙب٘چٔ ٝرهٛل پط وطزٖ ٔبیٗبت لبثُ اقتٗبَ اؾت زاضای ؾطپیچ  ٚیب ضٚپٛـ ٔحىٕی ثبقس ؤ ٝبٕ٘ اظ ذطٚد ثربض ٔبیٗبت ٔصوٛض قٛز.
2-111چٙب٘چ ٝثطای پط وطزٖ اؾیس  ٚیب ؾبیط ٔبیٗبت غیط لبثُ اقتٗبَ ثىبض ضٚز لجالً تٕیع  ٚذكه قس ٜثبقس.
3-111ثكىٞٝبی ذبِی ضا اظ ٞط ٘ ٔٛو ٝثبقس اظ ثكى ٝپط رسا ا٘جبض وٙٙس.
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ماده  -112ثطای تبٔیٗ ضٚقٙبیی زض ٔحٞ َٝٛبی ٔحهٛض ؤ ٝحتٛی ٌبظ ٔ ،بیٗبت ٘فتی یب ٔٛاز قیٕیبیی ثٛز ٜاؾت ثبیس اظ ٚؾبیُ يس رطلٝ
اؾتفبزٕٛ٘ ٜز رطیبٖ ثطق حتٕب اظ ٘ DC ٔٛثبقس.
ماده  -113ثطای ٌطْ وطزٖ اَبق وبضوٙبٖ زض ایٗ لجیُ ا٘جبضٞب اظ قٛفبغ ثطلی يس قّٗ ٚ ٝیب قٛفبغ ثربض آة اؾتفبز ٜقٛز .
ماده  -114ثطچؿت ٌصاضی ْطٚف ٔبیٗبت ذُط٘بن  ٚلبثُ اقتٗبَ ٕٞٚچٙیٗ ضٖبیت لب٘ ٖٛاِعأبت ثطچؿت ٌصاضی زض ا٘جبضٞب اِعأی ٔی ثبقس.
ماده  -115ضٖبیت آییٗ ٘بٔ ٝحفبْتی ٔٛاز ذُط٘بن ٛٔ ٚاز لبثُ اقتٗبَ ٛٔ ٚاز لبثُ ا٘فزبض ٔهٛث ٝقٛضای ٖبِی وبض اِعأی ٔی ثبقس.

گروه چهار :مواد الستیکی و پالستیکی
ماده  - 116ثطای ٍ٘بٞساضی اقیبء الؾتیىی  ٚپالؾتیىی ثبیس اظ ا٘جبضٞبی ٔحهٛض ٔ ٚؿمف اؾتفبز ٜقٛز.
ماده  - 117وّیٛٔ ٝاز پالؾتیىی  ٚث ٝقطح ٌط ٜٚچٟبضْ اظ ٔبز 3 ٜثبیس اظ ؾبیط ا٘ٛأ وبال ٔزعا  ٚزض ا٘جبضٞبی ٔرهٛل ٍ٘بٞساضی قٛز ٚ
ٍ٘بٞساضیوبالٞبی ٌط ٜٚز ٚ ْٚؾ ْٛزض ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚچٟبض ٕٔ ٔٛٙاؾت ِٚی وبالٞبی ٌط ٜٚیه ضا ٔیتٛاٖ ثب ضٖبیت ٔمطضات ٔطث ٌٛثٍٟ٘ ٝساضی
آٟ٘ب زض ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚچٟبض ٍ٘بٞساضی ٕ٘ٛز.
ماده ٖ ٚ ََٛ - 118طو ا٘جبضٞبی ٌط ٜٚچٟبض ٘جبیس اظ حسٚز  60 x 20تزبٚظ ٕ٘بیس.

ؾبیط
ماده  - 119ؾبظٔبٟ٘ب  ٚقطوتٟبی آة زض تٟطاٖ  ٚقٟطؾتبٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ قٟطزاضیٟب زض ٘مبَی و ٝأط آثطؾب٘ی ثٟٖ ٝس ٜقٟطزاضی اؾت ْٔٛفٙس ثٝ
زضذٛاؾت ا٘كٗبة آة ٔٛضز ٘یبظ ا٘جبضٞبی وبال آٖ اظ ا٘جبضٞبی ٔٛرٛز یب ا٘جبضٞبیی و ٝثٗساً زایط ٔیقٛز ذبضد اظ ٘ٛثت ضؾیسٌی ٕ٘ٛز ٜثطای
ثطلطاضی ا٘كٗبة آٟ٘ب حساوخط تؿٟیالت ٕٔى ٝٙضا فطا ٓٞؾبظ٘س.
ماده  -121آییٗ٘بٔ ٝفٛق ٔكتُٕ ثط نس  ٚثیؿت ٔبز ٜپؽ اظ تهٛیت زض  ................................زض تبضید ضٚظ  .................................زض رّؿ ٝضٚظ
 ٚ...............................ث ٝتهٛیت .....................................................ضؾیس ٜاؾت.
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 هٌابعٍهراجع
ساقت وبضٟ ثٚ ا٘یٗ حفبْتٛ لٖٕٝٛٔز
زوبض اَفبءٛ ذٜبی ثبض٘سٞ ٝ ٘هت قجىٚ ٝ ٔحبؾج،ٕبی َطاحیٙٞ ضاٚ ُِٕٗضاٛ زؾتٝیٟ تٜغٚبیی ُٔبِٗبت پطٟ٘ ٌعاضـ
طؾبظیٟ قٚ ٗ ٔؿى،ٜظاضت ضاٚ ٔیٕٖٛ ٚ ِتیٚ تأؾیؿبت زٚ بٞ ٖ ؾبظٔبٖ ٔزطی ؾبذتٕب، )بٞىّطٙحطیك(اؾپطی
1392، ٖ ا٘تكبضات آحبض ؾجحب،ی ا٘جبضٕٙ ای ثط ایٝٔوتبة ٔمس،  ضيب، غالْ ٘یب
طؾبظیٟ قٚ ٗ ٔؿى، ٜ ٔطوع تحمیمبت ضا- ب زض ثطاثط آتفٞ ٖ ٔحبفٓت ؾبذتٕبٝٔ آییٗ ٘ب، 682-  وٝ٘كطی
1392 ، ْٖ ٔمطضات ّٔی ؾبذتٕبٛٔجحج ؾ
1392، ْٖ ٔمطضات ّٔی ؾبذتٕبٕٛبی ٔجحج ؾٙٞضا
1394، ٓطزاضی لٟی قٕٙ ذسٔبت ایٚ  ؾبظٔبٖ آتف ٘كب٘ی، ب زض ثطاثط حطیكٞ ٖ آتف ٘كب٘ی حفبْت ؾبذتٕبٚ یٕٙضإُِٗ ایٛزؾت
NFPA10 - Standard for Portable Fire Extinguishers
NFPA13- Standard for the Installation of Sprinkler Systems
NFPA14- Standard for the Installation of Standpipes and Hose Systems
NFPA20- Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection
NFPA22- Standard for Water Tanks for Private Fire Protection
NFPA30- Flammable and Combustible Liquids Code
NFPA 70- National Electrical Code
NFPA 72- National Fire Alarm and Signaling Code
NFPA92- Standard for Smoke Management Systems
NFPA204- Standard for Smoke and Heat Venting
NFPA230- Standard for the Fire Protection of Storage
NFPA231- Standard for General Storage
NFPA231C-Standard for Rack Storage of Materials
NFPA 231D- Standard for Storage of Rubber Tires
NFPA 231E- Recommended Practice for the Storage of Baled Cotton
NFPA 231F -Standard for the Storage of Roll Paper
OSHA – warehouse safety and health
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