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  هدف. 1

 در کار انجام هنگام در کارکنان ایمنی حفظ منظوربه بایدی که الزم راهکارهاي مجموعه دستورالعمل این

 می نماید. ارائه را گردد رعایت ارتفاع

 

 ريتأثو محدوده  دامنه کاربرد. 2

هاي اصتتلی و تابعه، لیت این دستتتورالعمل در ستتطح وزارت نفت بوده و براي ستتتاد و کلیه شتترکت دامنه فعا

 يهامجموعهي مناطق ویژه، هاسازمانهاي تولیدي و خدماتی، هاي تحت پوشش، شرکتها، مجموعهمدیریت

ارج کردن از برداري، توستتعه، بردیدن، ترم محیط کار و خپیمانکاري، در کلیه مراحل طراحی، نصتت ، بهره

 باشد. االجرا می، الزمشدهفیتعرها و اختیارات سرویس، با توجه به مسئولیت

و پدافند غیر عامل  HSEاداره کل  به ، بایددستورالعمل در صورت وجود هرگونه ابهام در مفاد اینتوجه: 

  ارجاع گردد. وزارت نفت



 

 ارتفاع در کار دستورالعمل
 

 

 83 از 6 صفحه
فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-201(1) اداره كل بهدا

 

 

 ها مسئوليت. 3

 مسئوليت واحد

 مديران عامل 
 یازموردنمالی(  -انسانیین منابع )تأم -

 اصلی و تابعه يهاشرکتبر حسن اجراي دستورالعمل در عالیه نظارت  -

 و HSE يرکلمد

 عامل غير پدافند

 نفت وزارت

 ذیربط  يهاشرکتابالغ دستورالعمل به کلیه  -

 نظارت عالیه بر حسن اجراي دستورالعمل در دهار شرکت اصلی -

 ی وزارتي به مقام عالادورهي هاگزارشارائه  -

 اعمال بازنگري در دستورالعمل در صورت نیاز -

 HSEمديران 

ي اصلی/ هاشرکت

 تابعه

 زیر مجموعه و پیمانکاران يهاشرکتابالغ دستورالعمل به کلیه  -

 جاري نمودن دستورالعمل در مجموعه -

 شودیمهایی که در ارتفاع انجام یتفعال بر ی و نظارتدهسازمانیزي، ربرنامه -

 هاي سرپرستان کار و کارگران یتمسئولي ستندسازم تعیین و -

 :مسئول/ رئيس

 تاسيسات -

 نوبتکاري -

 واحد/محوطه

 پیشگیري از سقوط يهاروشکه اجتناب از کار در ارتفاع ممکن نباشد، از تجهیزات و یدرصورت -

 استفاده شود

 دنشده باش ییشناساهایی که امکان سقوط کارکنان وجود دارد، یتموقع -

شود ایمن باشد در غیر این صورت از کار در آنجا یمکه کار در ارتفاع در آن انجام  مکانی -

 شودیري جلوگ

  شده باشد.  کلیه تجهیزات کار در ارتفاع در اختیار کارکنان گذاشته ،پیش از شروع کار -

ي پیشگیري از سقوط ممکن نباشد، از هاروشتجهیزات و وسایل و  ازمواقعی که استفاده  در -

 حداقل نمودن فاصله و پیامدهاي سقوط استفاده نمایید. منظوربهیی راهکارهایزات و تجه

ي الزم را در خصوص هاآموزشکنند یمتمامی افرادي که در ارتفاع کار اطمینان حاصل نماید  -

ر هاي معتبنامهیگواهباشند و یم کارآگاهاند و نسبت به روش انجام یدهدرا نحوه کار در ارتفاع 

 د.ن  کرده باشرا کس

 شوند.یمي کاري ایمن توسط کارگران رعایت هاروالاطمینان حاصل نماید که  -

 شوند.مرتبط بازرسی  طوربهتجهیزات کار در ارتفاع ایمن،  -

 شود.پیشگیري  ءسقوط اشیاو از  مناسبی کنترل شوند طوربهسطوح شکننده  -

 شده باشد.ه در زمان انجام کار در ارتفاع به شرایط آب و هوایی توج -

 کليه کارکنان 

)رسمی، پيمانی، 

 مشاوران و ...(

 رعایت مقررات کار در ارتفاع -

 هاي کار در ارتفاعیتفعالمحافظت از ایمنی خود و دیگران در انجام کلیه  -

 محیط کار همکاري با کارفرما در خصوص مسائل ایمنی -

   وارد نمایدعدم مبادرت به انجام اعمالی که بتواند به خود یا دیگران آسی -

 هانامهیگواهگردد و اخذ یمي آموزشی ایمنی که توسط کارفرما برگزار هادورهدر  مؤثرشرکت  -

 اهآنکه براي انجام کار در اختیار ، ابزارها، مواد و تجهیزات حفاظتی آالتینماشاز  ایمناستفاده  -

 گیردیمقرار 

 ایمنی را به مخاطره بیاندازد محیط کار که ممکن است گزارش هرگونه نقصی در تجهیزات و -
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 تعاريف. 5

 .باشدیممنظور از کلمه وزارت در این متن وزارت نفت وزارت: 

ي تابعه موضوع این دستورالعمل که تمام یا قسمتی هاشرکتي فرعی یا هاشرکتها، هر یک از شرکتکارفرما: 

 هاي خود را جهت انجام به غیر واگذار نمایند.از فعالیت

ا دولتی خارج از مجموعه وزارت نفت که از طرف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یپيمانکار: 

 .شوندیمبه کار گرفته  هاتیفعالانجام برخی  منظوربهي فرعی یا تابعه هاشرکت، هاشرکت

تواند کار در ارتفاع به معنی کار در محلی است که یک فرد می: (Working at Height)کار در ارتفاع 

ع دقیق کار در ارتفاع در کشورهاي مختلف تا حدي متفاوت است. ارتفا. سقوط از آن آسی  ببیند واسطهبه

در نظر گرفته  متر 2/1و در حدود ي وزارت کار بوده هانامهنييآاين ارتفاع در صنعت نفت مطابق با 

 .شودیم

هاي متناس  با نوع کار در ارتفاع را گذرانده و نسبت به اخذ فردي است که آموزشعامل کار در ارتفاع: 

 همچنین باشد.ایمن می صورتبهاز مراجع ذیصالح آموزشی اقدام نموده و قادر به انجام کار  هینامه مربوطگواه

  الزم است داراي کارت سالمت فیزیکی و روحی باشد.

با سطح  برخوردزمانی که فردي پس از سقوط یا پرش از ارتفاع و : (Falls from a height)سقوط از ارتفاع

مانند سقوط از داربست، ساختمان،  سقوط از ارتفاع اتفاق افتاده است،الح طود، به اصزیرین ددار آسی  ش

 سقف یا هر سطح مرتفع دیگر یا محیط کار

  .شودینممحسوب  ارتفاعسقوط از  ترازهمسقوط در سطح توجه: 

سقوط یا پیشگیري از  منظوربهمجموعه تدابیر و اقداماتی است که : (Fall protection)حفاظت از سقوط

  شود.و صدمات ناشی از آن انجام میکاهش عوارض 

 Fall Restricting System or)يا  (Travel Restraint System or TRS) سقوط کننده ممانعت سامانه

FRS): نه دام هایستمس گونهینا .کنداي است که از قرارگیري فرد در وضعیت سقوط جلوگیري میسامانه

 هاي مرتفعبه اندازه کافی به لبه که دهدیماین فرصت را به کارگر  رویناموده و از حرکت کارگر را محدود ن

ا ر)هارنس(  بدن کامل کمربنددر این سیستم فرد نزدیک شود اما نه به آن اندازه که سب  سقوط او گردد. 

 است. براي انجام کار آزادو هر دو دست فرد  دینمایممتصل  گاههیتکپوشیده و قالب آن را به 
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 FASسقوط،  محدودکنندهي هاسامانه برخالف :(Fall Arrest System or FAS)متوقف کننده سامانه 

 ي احتمالی کاهشهاسقوطاین سیستم احتمال ایجاد آسی  را در از سقوط جلوگیري نماید. بلکه  تواندینم

  .دهدیم

براي جلوگیري از سقوط که  اییهیتفعالدر  :(Fall Containment systems)سامانه نگهدارنده سقوط

هاي حفاظتی وجود ندارد و از طرفی با استفاده از تجهیزاتی مانند کمربند ایمنی، تعبیه سازه ,امکانکارگران 

و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات  هاروشامکان از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد، استفاده از 

ابزار مورد استفاده در این  ینترمتداولگیرد که قرار می سازيیمناویت ناشی از سقوط را کاهش دهند در اول

 باشند.شرایط، تورهاي ایمنی می

کمربندهاي ایمنی از جمله تجهیزات متداول و ساده جهت پیشگیري از سقوط  (:Safety Beltکمربند ايمنی )

، نمایندیمي زیادي را به ناحیه کمر وارد . با توجه به اینکه این تجهیزات در هنگام سقوط نیروروندیمبه شمار 

  .باشندیماحتمال ایجاد آسی  به ستون فقرات را دارا 

ایمنی یا هارنس از جمله تجهیزات پیشگیري از سقوط در ارتفاع  هايیلحما (:Harness) کمربند کامل بدن

 اند. این تجهیزاتشدهساختهاز جنس الیاف با ترکیبات پلیمري و مقاوم . این تجهیزات شوندیممحسوب 

ع نیز توزی هارانو در برخی از انواع به سینه و  هاشانهبه تنه و  ،فشارهاي وارده در حین سقوط را عالوه بر کمر

 . کنندیم

 ايهتسمهبا )هارنس(  بدن کامل کمربنداین تجهیزات تقریباً مشابه (: Work Seatنشيمنگاه کار در ارتفاع )

و )هارنس(  بدن کامل کمربنداین تفاوت که طناب نجات این تجهیزات بر خالف  با باشندمیزیر رانی 

 .  گرددمیاي متصل هاي قسمت سینهکمربندهاي ایمنی به تسمه

ایجاد ارتباط بین عامل کار در ارتفاع با نقطه یا طناب  منظوربهکه وسیله استانداردي است  :(Lanyard)لنيارد

 گیرد. ترین ایجاد مزاحمت مورد استفاده قرار مییا سازه ثابت با کم گاههیتک

وسیله است که براي جذب انرژي حرکتی در زمان سقوط  :(Shock absorber)کنندگان شوکميرا

کلی میرا کننده سه  طوربه. دهدیمرا کاهش  شودیمکه به بدن فرد وارد  ياضربهاست و شدت  شدهیطراح

 وظیفه اصلی دارد که عبارت است از:

 وارده به بدن کارگر در هنگام توقف پس از سقوط  هش میزان نیرويکا 

  از سقوط  محافظتکاهش میزان نیروي وارد شده به اجزا سیستم 

  گاهیهتککاهش میزان نیروي وارد شده به 
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 توجه: در استفاده از میرا کننده الزم است میزان افزایش طول میرا کننده نیز به طول طناب اضافه گردد.

ز سقوط مورد استفاده قرار امجموعه اتصاالتی که در سیستم حفاظت  ، کارابين، ...(:Oو  Dت )حلقه اتصاال

 . گیرندیم

یارد قرار گرفته این وسیله بین طناب نجات و لن: (Fall Arrestor Rope Grab) گيره متوقف کننده سقوط

ت عادي این وسیله آزادانه روي طناب . در حالنمایدیمیک دستگاه محافظت در برابر سقوط عمل  عنوانبهو 

شود، این وسیله به طناب می. در مواقعی که یک حرکت ناگهانی به سمت پایین ایجاد نمایدیمنجات حرکت 

سقوط  . به این ترتی  هم می توان حرکت عمودي انجام داد و هم در زمانگرددیمنجات قفل شده و متوقف 

  . استفاده شده در کمربندهاي ایمنی خودرو( یسمانمک)مشابه  آزاد از صدمه جلوگیري نمود

نرده حفاظتی یا گاردریل یک سیستم دائم و یا موقت حفاظت در برابر  :(Guardrails)ي حفاظتیهانرده

 سقوط است که هدف آن ممانعت از سقوط ناخواسته کارگران است.

آگاه کردن کارگران از خطر سقوط با هدف  هشداردهندهنوارهاي  :(Warning tape)هاي هشداردهنده نوار

 .شوندیماستفاده 

جذب سقوط و ارتفاع  به دلیل محدود نمودنسیستمی است که در صورت سقوط  :(Safety Net)تور ايمنی

 گردد.انرژي ناشی از سقوط باعث کاهش شدت صدمات و جراحات وارده به عامل کار در ارتفاع می

گرفته  در نظر مبناسطحاي جلوگیري از برخورد فرد هنگام سقوط با اي است که برحداقل فاصله فاصله ايمن:

 .شودیم

 و ثابت، ریلی، ثابت سقفی )پله مرغی(، طنابی، حملقابلدو طرفه، و  کی :(Ladders Types)انواع نردبان

 غیره

ر و ارگبین ک شودیممتصل  ثابت یک ساختار دائمی است که به نردبان: (Ladder cage)حفاظ نردبان ثابت

مانع از سقوط از ارتفاع گردد، اما در مواقعی که  تواندینم. این ساختار دینمایممحیط اطراف حفاظی ایجاد 

 قرار گیرد. مورداستفاده گاههیتکیک  عنوانبه تواندیم شودیمکارگر خسته 

فظ و نگهداري ح منظوربهکه براي ایجاد یک یا دند جایگاه کار  است موقتی سازه :(Scaffold)داربست

به  گیرد ومورد استفاده قرار می باالترکارگران و مصالح در ارتفاع و فراهم نمودن دسترسی کارگران به تراز 

 شود. انواع ثابت، متحرم، دیوار کوب، معلق و نردبانی تقسیم می

یر میانی خور، تسکو، پا پوشکفها، راه دسترسی، پایه، کفشک، تیر، دستک، اتصاالت یا بست اجزاء داربست:

 صفحه پایهیی حفاظتی، بالشتک و باال ریتحفاظتی، 
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اي از جنس دوب، فلز و یا بتن که براي گسترش بار وارده از لوله پایه یا کفشک به زمین صفحه بالشتک:

 گیرد. قرار می مورداستفاده

از حرکت جانبی در ، عرض یا ارتفاع )عمودي یا مورب( براي جلوگیري اي است که در طولقطعه بادبند:

 گردد. داربست نص  می

 ، عملیات، ایمنی، دینامیکی، نیمه استاتیک، پشتیبانگاهییهتک انواع طناب:

  ایمن متصل گردیده و  گاهیهتککه از یک سمت به  یرپذانعطافطنابی است  :گاهیيهتکطناب

 کند. حفاظت و محدودسازي فرد در برابر سقوط عمل می منظوربه

 گیري و محدودسازي گاهی است که براي حالت معلق، موقعیتطنابی از نوع تکیه يات:طناب عمل

 گیرد.قرار می مورداستفادهفرد در عملیات صعود و فرود 

 و کمربندهاي ایمنی از طریق یک طناب موسوم به طناب )هارنس(  بدن کامل کمربند: 1طناب نجات

 شوند. است به نقاط ثابتی متصل می دارضامن يهاقالبنجات که در قسمت سر آن داراي 

 طنابی است با خاصیت کشسانی که براي جذب شوم ناشی از سقوط و به حداقل طناب ديناميک :

 گیرد. قرار می مورداستفادهرساندن نیروي برخورد 

ستفاده اماشین سیاري است که براي انتقال افراد براي کار در ارتفاع، از داخل سکو )محفظه ایمن(  باالبر سيار:

توانند در یک موقعیت دسترسی خاص به داخل سکو سوار یا پیاده شوند و به شود با این دید که افراد میمی

 شوند: دو گروه اصلی زیر تقسیم می

 داخل خط واژگونی است.  هموارهباالبر سیاري که تصویر عمودي مرکز ثقل بار  گروه الف:

 کز ثقل بار ممکن است خارج از خط واژگونی باشد باالبر سیاري که تصویر عمودي مر گروه ب:

ت یا تواند در برابر شکسمیسازه نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروي وارده به سازه که  ضريب ايمنی:

 گردد. برداري که به همان عضو وارد میتخری  مقاومت نموده به نیروي وارده ناشی در زمان بهره

هاي در وضعیت یط ایمن که براي بخشی از تجهیزاتحمل بار در شرا حداکثر (:2SWLايمن ) يبارکار

MBL        .( 4SFو MBL3)شودمشخص در نظر گرفته می
SWL

SF
 

                                                           

1 - Lifeline 

2 - Safet Working Load 

3 - Minimum breaking load 

4 - Safety factor 
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 اقدامات.  6

شناسایی مانند روش ارزیابی  يهاروشاز انواع  توانیمشناسایی بیشتر مخاطرات در یک محیط کار  منظوربه

استفاده نمود. فرآیند ارزیابی ریسک کار در ارتفاع در سه مرحله شناسایی خطرات،  )JSA( 1نی مشاغلایم

 است: شدهپرداختهکه در ادامه به شرح هر یک  گیردیماقدامات کنترلی صورت  بینییشپآنالیز و 
 

 شناسايی خطرات  -6-1-1

امکان بروز حوادثی همچون سقوط افراد، و  قرارگرفته یبررس مورددر این مرحله محل و شرایط کار در ارتفاع 

همچنین الزم است شرایط  .گرددیملغزش بر روي سطوح کاري، سقوط اشیاء و ابزارآالت و ... شناسایی 

 محیطی تاثیر گذار بر کار و مخاطراتی که ممکن است از محیط اطراف وارد شود در نظر گرفته شود.

 

  ريسکآناليز   -6-1-2

جانبی، لغزندگی سطح  يهاحفاظارتفاع کار، استحکام و ایمنی سطوح کار،  در این مرحله مواردي از جمله

باالتر، احتمال سقوط اشیاء و ابزارآالت از سطح کار  اتکار، احتمال سقوط اشیاء و ابزارآالت از سطوح و ارتفاع

 از آنها احتمال و شدت هر کدام از مخاطرات شناسایی شده نتیجه ریسک حاصلبه پایین و ... با عنایت به 

 اصالحی تعیین گردد. هايیتاولوو اندازه گیري شده 

 

 بينی اقدامات کنترلی پيش  -6-1-3

و همچنین تجهیزات، تأسیسات، تجارب و  شدهییشناساخطرات  وتحلیلیهتجز بر اساسدر این مرحله، 

 ازيسیمنافرایند گردند. و اجرا می بینییشپافراد و امکانات در اختیار، اقدامات کنترلی الزم  هايییتوانا

 :باشدیمشامل سه مرحله  یطورکلبهعملیات کار در ارتفاع  

  

                                                           
1- Job Safety Analysis 

 ريسک ارزيابی  -6-1
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 سازي عملیاتیمنا: مراحل فرآیند 1شکل

 موقعيت انجام عمليات  -6-2

قرار  یررسب موردموقعیت انجام عملیات باید بینی اقدامات کنترلی خطرات کار در ارتفاع و پیش وتحلیلیهتجزدر 

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیم باشدیمخاص  مالحظاتکه نیازمند  هایتموقعله گیرد. از جم

  

می توانید از انجام کار در آیا 

 نمایید؟ اجتنابارتفاع 
اگر خير، اقدامات پيشگيرانه  

 انجام دهيد

 

تا جایی که برایتان امکان پذیر  

 است روي زمین کار کنید

 
 

آيامی توانيد از انجام کار در  

 نماييد؟ پيشگيريارتفاع 

اگر نه، به سمت حداقل نمودن  

 پيش برويد

 هکانجام کار از سطح کار ایمن براي 

  اطراف بوده و  مقاوم و غیر شکننده

،  آن گاردریل وجود داشته باشد

 استفاده نمایید.

در صورتی که اقدام فوق میسر 

نباشد، از تجهیزات حفاظت از 

 سقوط استفاده نمایید.

 

آيا می توانيد پيامدهاي ناشی  

 نماييد؟ حداقلاز سقوط را 

را به  آيا می توانيد فاصله 

 حداقل برسانيد؟

 
قوط افراد سدر صورتی که احتمال 

هنوز وجود داشته باشد، الزم است 

اقدامات الزم در خصوص حداقل 

نمودن فاصله و پیامدهاي ناشی از 

 سقوط اتخاذ گردند. 

 

 

 به عنوان روش کنترلی  فرديتجهيزات حفاظت انتخاب چه اقداماتی عملی و قابل دسترس می باشد و قبل از  در هر مرحلهبررسی نماييد 

 استفاده نماييد. ي کنترلیروش ها سايراز 
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 مرتبط با موقعیت انجام کار در ارتفاع مالحظات: 1جدول

 قبل از شروع کار در ارتفاع ايمنی مالحظات موقعيت کاري

خطوط هوایی 

 انتقال برق

 (يفشارقو)

 

 ي صالحیت علمی و تجربی در زمینه ایمنی برق انجام عملیات تحت نظارت مستمر افراد دارا 

 دار ایمن با مجوز افراد صالحیت یدهايکل یرسایا  ییداقوکلیدهاي  یلهوسبه 1قطع کامل جریان برق 

 ها ها و نص  اینترالماطمینان از عدم امکان وصل مجدد جریان و برداشتن کلید سوئیچ 

  هماهنگی با کلیه افراد و مسئولین پست برق 

 هاي مسیر، داراي اثر خازنی و خازن واسطهبهژ نمودن خطوط توسط وسایل مخصوص )گاهی خطوط دشار

 (باشندیمجریان الکتریکی در طول مسیر 

  گیريهاي اندازهبا استفاده از فازمتر، پروپ ولتاژ و سایر دستگاه ولتاژ فقداناز اطمینان 

 در صورت وصل جریان به هر دلیلها جهت پریدن فیوزها اتصال کوتاه نمودن فازها و نول 

 شود(ها وصل میها )ابتدا کابل ارت به زمین وصل شده و سپس به فازها و نولزمین کردن فازها و نول 

 مجاور و ایجاد مانع و حائل داربرقهاي محصور کردن و پوشاندن قسمت 

خطوط هوایی 

 برق

 )فشار ضعیف(

یا  جریان، تغییر موقت تا اقدامات احتیاطی الزم از قبیل قطع به مسئولین ذیربط اطالع داده شودباید مرات  

ن الستیکی و نظایر آ هايیلنگشهاي پلی اتیلن یا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با لولهدائم مسیر، 

 انجام شود.

 زمینیخطوط 

 برق

 يهاکابلدر مورد وجود  بررسی الزم هاداربستپایه  قرار دادن منظوربه گودبرداريهرگونه قبل از الزم است 

ت احتیاطی اقداما شود. در صورت نیاز می توانقانونی رعایت  هايیمحر و آمدهعملبه، برقزیرزمینی انتقال 

  تغییر موقت یا دائم مسیر، حفاظت و ایزوله کردن انجام شود. از قبیل قطع جریان برق
 

  ، نور و ... (هوا و آبشرايط محيطی انجام عمليات )   -6-3

است کار  الزمتاثیرات نامطلوبی داشته باشد بر روي ایمنی کار در ارتفاع  بتواند شرایط محیطی کهیرصورتد

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیمشرایط . از جمله این متوقف گردد

 کیلومتر در ساعت 42-52بیش از با سرعت باد  وزش 

  شدید رعدوبرقهنگام وقوع ي فلزي هاداربستکار بر روي  

  مانند جوشکاري برق( و برف در هنگام بارندگیاستفاده از تجهیزات برقی( 

 برف یا باران ثر ریزش لغزنده بودن سطوح کار در ا 

 نور کافی در محیط عملیات  عدم وجود 

  وخام، مه و یا بارش باران و برفگرد به علتعدم وجود دید کافی 

                                                           
1 - off line 
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  هاي فيزيکی و روانی مجريان عملياتتوانايی  -6-4

قدرت باشند)حداقل برخوردار مناسبی  میدان دید ،از عمق دیدباید  مجریان عملیات کار در ارتفاع -6-4-1

  (.12/4دید با عینک و یا بدون عینک 

جهت شنیدن اصوات و صداي سایر مورد نیاز  شنیداريتوانائی بایستی  مجریان عملیات کار در ارتفاع -6-4-2

جهت شنیدن اخطارهاي  یژهوبهاین مسئله  از سمعک داشته باشند.را بدون سمعک یا با استفاده  همکاران

 ایمنی اهمیت دارد.

 العمل و سرعت انتقالعکسی و مهارت دست ،قدرت بدنیستی داراي بایمجریان عملیات کار در ارتفاع  -6-4-3

 نداشته باشند.ترس از ارتفاع و  گنگی ،مشکالت گیجیبوده و  جهت کار در ارتفاع کافی

پزشکان متخصص رسیده  أییدت که بهنقص عضو یا عدم تعادل روانی  ترس از ارتفاع، عالئم دال بر -6-4-4

افراد  يیرکارگبهو به همین جهت بایستی در یا دیگران شود  به فردمنجر به آسی  رساندن  تواندیمباشد، 

 جهت کار در ارتفاع مدنظر قرار گیرد.

که به اینو یا از جمله بیماري فشار خون  باشدسکته قلبی  بروز مستعد فردعالئمی دال بر این که  -6-4-5

ار جهت کبیانگر عدم صالحیت وي  شود،ددار کاهش کنترل فیزیکی خود مانند صرع  هایماريبدلیل برخی 

 .آزمایشات پزشکی ویژه ضرورت دارد موارد انجام معاینات تخصصی و گونهینالذا در  باشدیم در ارتفاع

 

 هاتداربسايمنی   -6-5

و  تیباصالحباید تحت نظارت یک شخص  هاداربستبرپا کردن، پیاده کردن و تغییرات اساسی در  -6-5-1

 گیرد. صورتتجربه کافی توسط کارگران با 

ت داربس"تغییر بر روي داربست الزم است تابلویی با عنوان هر گونه اصالح  یا در زمان نص  و یا  -6-5-2

 .ودآن نص  شروي بر  "ناقص است

خص یري توسط شکارگبهدهد باید پیش از یمدر دسترس کارکنان قرار  آن راهر داربستی که کارفرما  -6-5-3

 دار بررسی شود تا اطمینان حاصل نماید که: یتصالح

 .داربست در وضعیت پایداري است -الف

 .هستند.سالم اندرفتهوسایلی که براي ساخت آن بکار  -ب

 .مناس  است شدهگرفتهکاري در نظر داربست براي انجام  -ج

 .تجهیزات ایمنی الزم در جاي خود قرار دارند -د
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 د.باشوارده را داشته  يباید از مصالح استاندارد ساخته شود و توانائی پذیرش بارها داربستاجزاي  -6-5-4

 د.فاده طراحی شونمورد استگذاري بایستی با ضری  اطمینانی تا دهار برابر حداکثر بار  هاداربست -6-5-5

 شرایط زیر را داشته باشد:بایستی  روندیمبکار  هاداربستدر ساخت  کهقطعات دوبی  -6-5-6

 از کیفیت مرغوبی برخوردار بوده و الیاف بلندي داشته باشند

 (رنگ نشده باشد) انجام نگرفته باشد هاآنروي پوششی هیچ نوع 

 کرم خوردگی باشدپوسته و ، گره عاري از هر گونه عی  خطرنام،

 اتخاذ شود. هاالواردر برابر ترم خوردگی تدبیرهاي الزم  

 بایستی در شرایط خوبی در انبار نگهداري شوند و از وسایل نامناس  جدا گردند.  داربستاجزاي  -6-5-7

 دیگر داشته باشند. هايی عي فلزي داربست نباید ترم خوردگی، زنگ زدگی یا هابخش -6-5-8

یه باید با تعب وجود داردقسمت هائی از کابل یا طناب داربست که احتمال بریدگی یا سائیدگی  در -6-5-1

 .از آن محافظت بعمل آورده شود بالشتک

 اند نباید بکار گرفته شوند.یوبمع، یا اندبودهطناب هائی که با اسیدها یا مواد خورنده در تماس  -6-5-12

/سازه ثابت مناس  در دو جهت عمودي و افقی محکم به ساختمان ياهفاصلههر داربستی باید در  -6-5-11

 .ي مستقل(هاداربست جزبه) مهار شود و مطمئن

ي فاضالب، بلوکهاي غیر متصل سفال، هالولهگاه داربست از آجرهاي لق، یهتکهرگز نباید براي  -6-5-12

 بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.

 و لغزیدن ییجابجا ،باشد تا مانع نوسان مهارشدهمطمئن و محکمی  طوربهداربست باید  يهایهپا -6-5-13

 داربست گردد.

ي هابخشو داربست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از جدا نماید هیچ بخشی از داربست را نباید  -6-5-14

 باشد.عمل دستورال باقیمانده استفاده کرد، مگر آنکه بخش بجا مانده منطبق با این

تیرهاي حامل جایگاه، تا پیاده شدن کامل داربست باید  سومیک کمدستمستقل  يهاداربستدر  -6-5-15

 .محکمی بسته شود طوربهمورد به تیرهاي افقی یا به تیرهاي عمودي  برحس در جاي خود باقی بماند و 

شود مگر مصالحی که براي انجام کار   از داربست براي انبار کردن مصالح ساختمانی استفادهنباید  -6-5-16

 روزمره مورد نیاز باشد.

 تعادل زدنهم  ریکنواخت توزیع گردد، تا از ب طوربهتا آنجا که امکان دارد بار روي داربست باید  -6-5-17

 داربست جلوگیري شود.

 .روي تخته جایگاه(ضربه ناگهانی به داربست اجتناب گردد ) مانند پریدن  گونه از وارد نمودن هر -6-5-18
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 بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و مصالح از روي داربست برداشته شود. -6-5-11

ه باگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد تا زمان رفع نقص و تعمیر داربست نباید  -6-5-22

 اجازه کار کردن روي آن داده شود. کارگران

نمایند باید داراي تعداد کافی جایگاه کار باشد و کلیه داربست هائی که کارکنان بر روي آن کار می -6-5-21

 پهناي جایگاه متناس  با نوع کار در نظر گرفته شود.

 پس از اتمام و نص  تجهیزات حفاظتی قابل استفاده است. صرفاًجایگاه کار داربست  -6-5-22

 د.باشن متحدالشکلبایستی از نظر ضخامت  رودیمیک جایگاه بکار ي زیر پائی که در هاتخته -6-5-23

 گاه نگاهداري شوند، مگر آنکهیهتکباید حداقل با سه  ندیآیمکار به شمار جایگاه  ءالوارهایی که جز -6-5-24

طوري باشد که خطر شکم دادن بیش از حد  هاتختهو ضخامت  گاههیتکفاصله بین تیرهاي افقی پشت سر هم 

 بلند شدن سر دیگر تخته مطرح نباشد.و 

 ، هنگامهاآن دهندهلیتشکو یا الوارهاي  هاتختهي ساخته شوند که اوهیشي کار باید به هاگاهیجا -6-5-25

 استفاده جابجا نشوند.

 ي جدول زیر نص  شوند:هایژگیوي کار مطابق با مشخصات و هاگاهیجاالزم است  -6-5-26

 

 ي کاريهاگاهیجا: مشخصات فنی 2جدول

 (Cm)مقدار  ويژگی جايگاه

 62 براي عبور اشخاص بکار رود صرفاً کهیدرصورتجایگاه  يحداقل پهنا

 45 حداکثر فاصله بین جایگاه کار و دیوار 

 22  هاي عمودي داربست و میلهجایگاه کار میان حداکثر فاصله 

 

شخص واجد صالحیت و بر اساس یک الگو زمانی توسط  دائماًداربست باید در طول مدت استفاده،  -6-5-27

 می تواند به صورت زیر باشد:هاي زمانی دورهبازرسی و نظارت شود. 

 بار در هفتهیک کمدست -الف

 پس از هر وضعیت نامناس  جوي -ب

رد موا و براي اطالع ازرا ارائه نموده است  داربست الزامات عمومی موارد اشاره شده در بندهاي فوق -6-5-28

 مراجعه گردد. ی صاختصاتخصصی به دستورالعمل هاي 
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 روش هاي حفاظت از سقوط   -6-6

 (Gaurdrailsنرده هاي حفاظتی )  -6-6-1

 ي جدول زیر ساخته شوند:هایژگیوي حفاظتی الزم است مطابق با مشخصات و هادهنر -6-6-1-1

 ي حفاظتیهانرده: مشخصات 3جدول

 مقدار ويژگی

 112-12(cm) جایگاه کاریا از کف  1ییباال هاي حفاظتیارتفاع نرده

  55-45(cm)  جایگاه کاراز کف یا  2ارتفاع نرده هاي میانی

 68 (kg) حداقل میزان مقاومت ریل فوقانی در مقابل کشش از هر طرف

 68 (kg) حداقل میزان مقاومت ریل میانی در مقابل کشش از هر طرف 

 3 (m)  ي عموديهاهیپاحداکثر فاصله میان 

  15-12(cm) (4سقوط مصالح و یا پیچ و مهره از نرده )براي جلوگیري 3ارتفاع پاخور

 14-76(cm) پلهراهارتفاع نرده 

 225 (kg) در برابر نیروهاي وارده هازنجیرقل میزان مقاومت سیم ها و حدا

 
 ي حفاظتیهانردهي مختلف در هالیرنمایش ارتفاع : 2شکل 

                                                           
1 - Top Rail 

2 - Mid Rail 

3 - Toe Board 

4 - Nut and bolt 
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 هشداردهندهحفاظ نوع سیمی با عالئم  وريحفاظ با ساختار ت

 ي حفاظتیهانردهساختار و : انواع 3شکل

 

کارفرما مسئول است از موارد ، موقت برداشته بشوند طوربه هاحفاظدر مواردي نیاز باشد که اگر  -6-6-1-2

 زیر اطمینان حاصل نماید:

 . نماینداستفاده  از سیستم حفاظت از سقوط هستندتمامی کارگرانی که در آن محل 

 باشد. شدهنص عالئم و نوار هشدار دهنده در اطراف آن موقعیت کاري 

 

 (Warning Line)هاي هشداردهنده نوار  -6-6-2

 جدول اجرا شوند: هايیژگیومطابق با مشخصات و ر هشدا يهانوارالزم است 

 هشداردهنده: مشخصات نوارهاي 4جدول

 مقدار ويژگی

8/1 در صورتی که از تجهیزات مکانیکی استفاده نشود  فاقد حفاظ فاصله نص  نوارها از لبه (m) 

 (m) 1/3 در صورتی که از تجهیزات مکانیکی استفاده شود  فاصله نص  نوارها از لبه فاقد حفاظ

 (cm)  12 از سطح هشداردهندهارتفاع نص  نوارهاي حداقل 

 (cm)  122 از سطح هشداردهندهحداکثر ارتفاع نص  نوارهاي 

  (kg) 7 هشدار دهنده در برابر نیروهاي وارده حداقل میزان مقاومت نوارهاي

 



 

 ارتفاع در کار دستورالعمل
 

 

 83 از 21 صفحه
فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-201(1) اداره كل بهدا

 

 

 
 هاحفاظ: نحوه نص  نوارهاي هشدار دهنده پس از برداشتن موقتی 4شکل

 

 (Surface Opening Protection)سطحی ه هايچدريدرپوش  -6-6-3

از جنس فلز  درپوش هایییا سطحی در کف و سطوح کاري توسط گارد ریل و دریچه الزم است  -6-6-3-1

 و یا دوب حفاظت و ایمن سازي شوند. 

، الزم است که توانایی شودیماز دوب و یا فلز استفاده  دریچه نبه منظور پوشاند کهیدرصورت -6-6-3-2

 تحمل وزن تحمیلی بر روي آن را داشته باشد.

 یر خود باشد.ز دریچهوجود  بیانگر هباشد ک ياگونهبهساختار پوشش باید  -6-6-3-3

حفاظت نشده در کف کاري انجام شود و یا قرار باشد  دریچهقرار باشد در اطراف یک  کهیدرصورت -6-6-3-4

د کمربنکامل  طوربه، کنندیمکار  دریچهدر اطراف برداشته شود، الزم است کارگرانی که  دریچهکه حفاظ 

 نمایند. تمام بدن بپوشند و طناب ایمنی آن را به مکانی محکم متصل
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 کف هايیچهدرپوشاننده  درپوش هاي: 5شکل

 ثابت  يهانردبانايمنی   -6-6-4

 ایمنی بر حس  مورد از سیستم هايالزم است حفاظت از سقوط  منظوربه 1ثابت يهانردبان -6-6-4-1

 .ندیااستراحت بهره گیري نمجایگاه  حفاظتی وهاي ، طناب )قفس بندي( ابتث حفاظ گذاريمانند مختلفی 

 استراحت تعبیه گردد.  جایگاه  متر یک 15ثابت الزم است در هر  يهانردباندر  -6-6-4-2

 سانتی متر باشد. 32سانتی متر و حداکثر  17فواصل بین پله هاي نردبان هاي ثابت حداقل 

 سانتی متر باشد. 15ابت اطراف حداقل ثفاصله آزاد نقطه مرکزي نردبان هاي ثابت از اشیا 

                                                           
1 - Fixed Ladders 
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 کیلوگرم را داشته باشد.  225نردبان هاي ثابت باید تحمل حداقل  -6-6-4-3

استفاده از سیستم  نگهدارنده یا  هانردبان ازحفاظت از سقوط  منظوربه مؤثر يهاروش ازیکی  -6-6-4-4

FAS کو یا با استفاده از ی هانردبان. این سیستم با استفاده از ایجاد یک ریل فلزي دائمی در کنار باشدیم 

بالفاصله عمل  1متوقف کننده سقوطگیره  ،خواهد بود. طوري که در صورت سقوط کارگر یرپذامکانطناب 

  .نمایدیمنموده و از سقوط جلوگیري 

 

 
 ي ثابتهانردبانهاي حفاظت از سقوط در یستمس: انواع 6شکل

 

 سيستم هاي پيشگيري از سقوط -6-7

ظتی براي جلوگیري از سقوط کارگران وجود ندارد، از این هاي حفاکه امکان تعبیه سازه هایییتفعالدر 

پیشگیري از سقوط، کاهش ارتفاع سقوط و کاهش شدت  شود. این تجهیزات با هدفزات استفاده میتجهی

 از: اندعبارت. انواع مختلف این تجهیزات گیرندیمصدمات وارده مورد استفاده قرار 

 

 (Fall Restricting System or FRS) سقوط کننده سامانه ممانعت  -6-7-1

، اما فرد باشدمتر  2/1یی که حتی ارتفاع سقوط کمتر از هاتیموقعاستفاده از ممانعت کننده در  -6-7-1-1

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیماجباري است. از جمله این شرایط  ,در معرض خطر مضاعفی قرار گرفته باشد

 .اه وجود داشته باشددستگ کی متحرمامکان سقوط در داخل قطعات 

                                                           
1 - Rope Grab 
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 خطر سقوط بر روي مواد خطرنام وجود داشته باشد

 موجود در محیط کار وجود داشته باشد دریچهخطر سقوط بر روي 

 خطر سقوط بر روي مسیر عبور وسایل نقلیه وجود داشته باشد

ها و به لبهباید طوري تنظیم شود که از نزدیک شدن کارگر  یاردلنمجموع بلندي طناب نجات و  -6-7-1-2

 و کارگر در موقعیت سقوط قرار نگیرد. سقوط وي جلوگیري نماید

 سانتی متر باشد. 1/4حداقل پهناي کمربند هاي ایمنی باید  -6-7-1-3

 

 

 
  (FRS)سقوط کننده سامانه ممانعت : ساختار کلی7شکل

 

 (Fall Arrest System or FAS)سامانه متوقف کننده   -6-7-2

 باشد: شدهیلتشک زیر اجزاء از و بوده ایمن فاصله حداقل داراي باید سقوطي ندهکن متوقف سامانه -6-7-2-1

 عمودي و افقی ایمنی طناب  -الف

 نگهدارنده دیارلن -ب

 شونده قفل گیره -ج

 )هارنس( کمربند کامل بدن -د

 گیر شوم  -ه
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کننده از سقوط  استفاده از کمربند ایمنی را در سیستم هاي متوقف OSHAسازمان 1118تذکر: از سال 

 ممنوع اعالم نموده است.

 گیرد: قرار برداربهره اختیار در و شده آماده زیر شرایط مطابق باید سقوط از کننده متوقف سامانه -6-7-2-3

 

 سامانه متوقف کننده سقوط هايیژگیو: 5جدول

 مقدار ويژگی

 (Kg) 2722 1گاهیهتکحداقل مقاومت 

 2 گاهیهتکحداقل ضری  ایمنی 

 (Kg) 816 در سامانه متوقف کننده )با هارنس(از ارتفاع سقوط در اثر به بدن وارده مجاز حداکثر نیروي 

 (Kg) 2272 یاردحداقل میزان تحمل لن

 (Kg) 1362 سقوط آزادهحداقل میزان تحمل طناب نجات در 

 (m) 1 مبنا )حداقل فاصله نهایی زیر پاها تا زمین(حداقل فاصله ایمن تا سطح 

 (Kg) 2272 و سایر اتصاالت Dحداقل مقاومت حلقه هاي 

 (Kg) 2272 سایر اتصاالت مورد استفاده در سیستم اتصال

 

 باشد: زیر شرایط داراي باید سقوطي کننده متوقف سامانه -6-7-2-4

 .باشند هایلر و عمودي ایمنی طناب خصوص در معتبر ياستانداردها با مطابق -الف

 .باشند نشده تابیده مبه ه هاطناب -ب

 .باشد متصل گاهییهتک نقطه به ایمن صورتبهطناب  -ج

 .نباشد روغنی و لغزنده و نداشته طناب گره -د

 .نشوند زدهگره به هم هاطناب طناب، طول ازدیاد براي -ه

 .شود محافظت تیز و برنده يهالبه از مناس  يهاپوشش یلهوسبه -و

 .مشخص باشد يبندرنگ یلهوسبه ایمنی طناب -ز

 است. ممنوع سقوط از کننده متوقف سامانه در عمودي ایمنی طناب از افراد همزمان استفاده -6-7-2-5

 باشد: زیر شرایط داراي باید سقوط ي کننده متوقف سامانه در استاتیک نیمه طناب -6-7-2-6

 .باشد عمودي پشتیبان طناب به مجهز متر 1 هر حداقل براي -الف

 .نماید محافظت ساییدگی و بریدن از را طناب که مناس  حفاظتی پوشش به زمجه -ب

                                                           
1 -Anchorages 
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 .باشد معتبر استانداردهاي با مطابق -ج

 
  (FAS): ساختار کلی اتصاالت سامانه متوقف کننده سقوط 8شکل

 

 سقوط . فواصلدر نظر گرفته شود مبنا سطحدر نص  طناب ایمنی باید حداقل فاصله ایمن تا  -6-7-2-7

 (8-)شکل باشد. مبنا سطح و جایگاه کار بین فاصله از بیش نباید گیر شوم از ناشی سقوط و ادآز

 و بازرسی کاري شیفت هر از قبل را سقوط يکننده متوقف سامانه است موظف ذیصالح شخص -6-7-2-8

 نماید. حاصل اطمینان آن بودن ایمن از نموده و کنترل

ن حاصل نماید که کارگرانی که از سیستم حفاظت از سقوط استفاده کارفرما ملزم است اطمینا -6-7-2-1

 .داشته باشندبا مقاومت مناس  دسترسی  گاهییهتکبه  کنندیم

قابل انتخاب است، الزم است همواره  گاهیهتکبا توجه به اینکه در بیشتر موارد بیش از یک  -6-7-2-12

 (1-ل)شک. نمایداندولی را ایجاد را انتخاب نمود که کمترین ریسک حرکت پ گاهییهتک
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   مایش فاصله فاکتور ایمنین: 1شکل

 

، دیدمان تجهیزات هاگوشه، دریچهالزم است به شرایط محیط کار از جمله  گاهیهتکدر انتخاب  -6-7-2-11

 و ... توجه شود. 

ه جه شود و تا جایی کتکیه گاه الزم است به حرکت پاندولی ناشی از سقوط تو در هنگام انتخاب -6-7-2-12

 (. هر ده فاصله کارگر نسبتانجام شود گاهیهتککار در زیر در مرکز محل کار قرار گیرد ) گاهیهتکممکن است 

 دورتر باشد، احتمال خطر حرکت پاندولی پس از سقوط بیشتر خواهد شد.   اله یدا موقعیت کاريبه 

 

  (Fall containment system)سقوط دارندهنگهسامانه   -6-7-3

 باشد. شدهنص  کاري تراز یا ناحیه از تریینپا متر 6/4متر و حداکثر  4/2 حداقل ایمنیتور  -6-7-3-1

 ناحیه کاري بیشتر ادامه داشته باشد. يهاکنارهمتر از هر طرف از  4/2تور ایمنی باید  6-7-3-2

 باشد. یلوگرمک 2268 الزم است ایمنی ل تورهايحداکثر میزان تحم6-7-3-3

 سانتی متر می باشد. 15در  15یا به عبارت دیگر  2mc 232حداکثر اندازه مش تورهاي ایمنی 6-7-3-4



 

 ارتفاع در کار دستورالعمل
 

 

 83 از 27 صفحه
فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-201(1) اداره كل بهدا

 

 

 سر روي مصالح سقوط خطر احتمال و دارند یکار دسترس ناحیه زیرین تراز به افراد که مواقعی در 6-7-3-5 

 نماید. اقدام کاري قهمنط زیر در نخاله يآورجمع تور نص  به نسبت است مکلف کارفرما دارد وجود هاآن

 نص  شود که بین کارگر و تور هیچ مانعی وجود نداشته باشد ياگونهبهتور ایمنی باید  6-7-3-6

بایستی توسط شخص  هاآنآوري و بردیدن برپایی و نص  تورهاي ایمنی و همچنین جمع 6-7-3-7

 صورت گیرد.  (FAS)توقف کننده سقوط سامانه م و  (FRS)سقوط کننده سامانه ممانعتذیصالح و با استفاده از 

برداري بایستی توسط شخص ذیصالح بازرسی و کنترل تورها قبل از استفاده و در مدت بهره 6-7-3-8

 شوند. 

 مجاز نیست. دیدهی آساستفاده از تورهاي فرسوده و  6-7-3-1

  
 : تور ایمنی11شکل : حرکت پاندولی12شکل

 

 لحپيشگيري از سقوط ابزار و مصا  -6-8

تواند باعث یکی از مخاطرات کار در ارتفاع، سقوط اشیاء و اجسام است که عالوه بر خسارت به تجهیزات، می

پیشگیري  منظوربهالزم  يهاروششود که در حال عبور و یا کار در محل هستند. از جمله ي فرادابه آسی  

  به استفاده از موارد زیر اشاره نمود: توانیم

 یتهاي حفاظپاخور  -6-8-1

کار در ارتفاع جهت جلوگیري از  جایگاهکه در طرف باز کلیه  ي استقرنیزمانند پاخور حفاظی  -6-8-1-1

 سانتیمتر 15 پاخور الزم است ارتفاعحداقل لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی بایستی نص  گردد. 

 باشد.
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 .م را در راستاي افقی داشته باشندکیلوگر 22پاخور ها الزم است حداقل تحمل نیرویی معادل  -6-8-1-2

 

 راهرو سرپوشيده موقت  -6-8-2

براي جلوگیري از  يا ساير معابر عمومی روهايادهپدر موقت  صورتبهه راهرو سرپوشیده ک -6-8-2-1

 باید فاقد هرگونه مانع بوده، شودیمو تجهیزات ساختمانی ایجاد خطرهاي ناشی از پرتاب شدن مصالح، وسایل 

 دائمی باشد.  ( وطبیعی یا مصنوعی)یی الزم و داراي روشنا

اطراف راهروي سرپوشیده موقت که در مجاورت کارگاه ساختمانی قرار دارد، باید داراي حفاظ یا  -6-8-2-2

 .(5)جدول هاي حفاظتی باشداي با مشخصات نردهنرده

 

 سرپوش حفاظتی   -6-8-3

اشی که براي جلوگیري از آسی  ن)الوار( بندي سرپوش حفاظتی، پوششی است حفاظتی از قبیل توري یا تخته

. سرپوش حفاظتی بایستی دنان طراحی و ساخته شوداز اثر سقوط اشیاء در دیواره اطراف ساختمان نص  می

 نشود. آن زیر خطري متوجه افراد زش مصالح یا ابزارریصورت شود که در 

 

 جداسازي  -6-8-4

آسی  به عابرین، وسایط نقلیه، تأسیسات عمومی و  پیشگیري از سقوط اجسام از ارتفاع و وارد آمدن منظوربه

طوري که انجام به از محوطه اطراف جداسازي گردد  به نحو مناسبی منطقه مذکور باید مجاور يهاساختمان

 . باشدشود، ممنوع کار و یا عبور از زیر محلی که کار در ارتفاع انجام می

مشخص گردد و عبور و مرور در آن کنترل شود. به  داردهندههشمنطقه ممنوعه عبور باید با استفاده از عالئم 

 از راهکارهاي زیر بهره گرفت: توانیماین منظور 

 گماردن یک یا دند نگهبان با پردم خطر -الف

 حفاظتی متحرم يهانردهشبرنگ با قراردادن  عالئمیا  زندشمک يهادراغنص   -ب

 آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر عالئمنص   -ج
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 و سکوهاي باالبرنده 1کار در ارتفاع آالتنيماشايمنی   -6-9

منظور به  که دنباشیمو تلسکوپی شکل ارتفاع یت افزایش قابلبا  دستگاه هایی, باالبرنده هاي سکوي -6-1-1

. از جمله این ردیگیمقرار  مورداستفادهافزایش ارتفاع سطح کار و رساندن کارگر به سطح کاري مورد نظر 

 به موارد ذیل اشاره نمود: توانیمکارها 

 بسکت( 2کار بر روي سبد( 

  3تلسکوپی يهانردبانکار بر روي 

  مانند سکوهاي قیچی شکل( 4با قابلیت افزایش طول کاري  جایگاهکار بر روي( 

  5عمودي يهابرجکار بر روي 

 ي که از ترکی  فوق استفاده نمایدهر گونه کار 

سامانه کار در ارتفاع و سکوهاي باال برنده، الزم است کارگران از  آالتنیماشدر هنگام کار بر روي  -6-1-2

 استفاده نمایند. )FAS(و سامانه متوقف کننده سقوط  )FRS (سقوط کننده ممانعت

کار در ارتفاع  آالتنیماشاطمینان حاصل نمایند که سکوهاي کاري متحرم و  است  کارفرمایان الزم -6-1-3

 .شوندیمنگهداري  استفاده و مرتبط يهادستورالعملاي اختصاصی  و بر اساس استاندارده

تر از باال را به تکیه گاهی با ارتفاعیارد خود ارتفاع کار می کنند الزم است لن افرادي که با سبد در -6-1-4

 (12 -)شکلمتصل نمایند. مانند قالب جراثقیل ارتفاع کاري 

 

 

 

                                                           
1 - Aerial Devices 

2 - Basket Or Bucket 

3 - Aerial Ladder 

4 - Extendable And Articulating Boom Platform 

5- Vertical Tower 
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 باالبرها : انواع روش استفاده از12شکل

 

عمومی را ارائه نموده است و براي ایمنی موارد اشاره شده در بندهاي فوق الزامات  -6-1-5

 اطالع از موارد تخصصی به دستورالعمل هاي اختصاصی مراجعه گردد.

 

 ي حفاريهادکلحفاظت از سقوط در  -6-11

 يهادکل، در هنگام کار بر روي با توجه به ریسک باال کار بر روي دکل هاي حفاري از لحاظ سقوط از ارتفاع

 پیشگیري از سقوط الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد: منظوربهحفاري 

سرکشی نموده و  1ي دکل حفاريهاقسمتسرپرست کار موظف است پیش از شروع کار به کلیه  -6-12-1

و الین ها، ایمنی  هاکابلی ، ایمنهاحفاظآالت، وضعیت ینماشها، حفاظ یچپ، فقدان هامهرهوضعیت لقی 

                                                           
1 -Drilling Rigging Up 

https://www.osha.gov/SLTC/etools/oilandgas/drilling/drilling.html
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، (FAS)و سامانه متوقف کننده سقوط   (FRS)سقوط کننده سامانه ممانعتسطوح رفت و آمد، استفاده از 

ر شروع کادستور سایر نکات را بررسی نموده و در صورت مورد تایید بودن روش هاي فرار شرایط اضطراري و 

 را صادر نماید.

که در محوطه دستگاه  ایف و مسئولیت هاي یکایک افراديشرح وظسرپرست دکل موظف است  -6-12-2

 اطمینان حاصل نماید. هاآنکنند را تشریح نموده و از یادگیري یمکار 

 ي الزم درهاآموزشباشند، الزم است یمي حفاري مشغول به کار هادکلکلیه کارکنانی که بر روي  -6-12-3

و  1رانده باشند و نحوه کار با تجهیزات خروج اضطراري و فرارخصوص نحوه واکنش در شرایط اضطراري را گذ

  را بدانند. 2جرانیمو

پیشگیري از  منظوربه هانردبان، راهروها و هاپلهراه، هاحفاظدر هنگام برپایی دکل حفاري و نص   -6-12-4

کلیه کارکنان  شود و  اقدامات احتیاطی اتخاذ ، الزم است3حوضچه پساب حفاريسقوط از ارتفاع و یا سقوط در 

ي کاري هادستورالعملیده باشند و از دآموزشي ایمن انجام کار هاروشدر خصوص مخاطرات محیط کار و 

 پیروي نمایند.

ي تخصصی در مورد کار را دیده باشند هاآموزشاز کارگرانی که  صرفاًجهت انجام امور با ریسک باال  -6-12-5

 )مثل نص  نردبان( استفاده شود. 

و اطراف پمپ  سطح سکوي حفاري و جالی هاي موجود بر روي مخازن گلمانند ) وآمدرفتسطوح  -6-12-6

ا از مخاطراتی مثل سکندري خوردن جلوگیري تباشد   مواد زائد و لغزندهالزم است همواره تمیز و عاري از  ، (ها

 شود.

 قبل از نص  آن را تعمیر نمایید. وجه از پلکان یا نردبان معیوب استفاده نکنید ویچهبه -6-12-7

 از تجهیزات کامل Lee-Dercoو  Derco هادکلاز جمله  دکل يهاکابلدر هنگام تعویض  اندموظفدکلبان ها 

 درارتفاع استفاده نمایند. کار کمربند و ایمنی

سقوط و  الزم است به منظور جلوگیري از 4لوله هاي حفاري در زمان جابجا نمودن و بلند کردن -6-12-8

 ایجاد خسارات اقدامات احتیاطی ذیل در نظر گرفته شود:

ي هایبازرسکلیه کارکنان در خصوص نحوه استفاده ایمن از تجهیزات، تعمیرات و نحوه الزم است  -6-12-1

 مداوم آموزش دیده باشند.

                                                           
1 - Escape Line 

2 - Geronimo Line 

3 - Mud Pit 

4 - Tubular 
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 ن حاصل شود:اطمینا هاآنشده و از صحت یبازرسکار الزم است موارد ذیل  پیش از هر شیفت -6-12-12

 و اتصاالت 1 کلیه کابل ها 

 وضعیت سالمت زنجیرها و قالب ها 

  Catline ropes and knots ( شود.در آب راکد پیشگیري این موارد از قرار گرفتن)  

امکان دارد از قرار گرفتن در محوطه  که کلیه کارکنان الزم است یادگرفته باشند تا جاییالزم است -6-12-11

 مراق  فضاي کار محیطی خود باشند. هموارهجتناب نمایند و زیر بار معلق ا

 
 : سکوي حفاري13شکل 

عمومی مرتبط با کار در ارتفاع در دکل هاي  ایمنی الزامات فوق بندهاي در شده اشاره موارد  -6-12-12

 .رددگ مراجعه اختصاصی هاي دستورالعمل به تخصصی موارد از اطالع براي و است نموده ارائه را حفاري

 

 حفاظت از سقوط برج هاي مخابراتی  -6-11

هاي کننده اطالعات مخابراتی مانند تلفنارسال و دریافت هاي مخابراتی ابزارهایی جهت نگهداري تجهیزاتبرج

شوند. می متر ساخته  32-652مختلف  اتهاي مخابراتی در ارتفاعباشند. برجسیم، رادیو و ... میهمراه، بی

 اند از:ها عبارتسه نوع معمول این برج

                                                           

1 - Wire Ropes 
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 شوند.متصل ساخته می به همهاي استیل ها از لوله: این برج1منوپل -1

 شوندهاي مهارکننده افراشته میها توسط کابل: این برج2هاي مهارشدهبرج -2

 باشند.ها فاقد هرگونه طناب و مهار می: این نوع از برج3هاي خود نگهداربرج -3

 ، الزم است مالحظاتهار این برجار دک هاي مخابراتی و شدت خطراترجبه توجه به سطح ریسک باالي کار در ب

 توسط کارگران و کارفرمایان مدنظر قرار گیرد:  ایمنی زیر

 
 منوپل هاي خود نگهداربرج هاي مهارشدهبرج

 : انواع برج مخابراتی14شکل

 

ه کارگران از تجهیزات حفاظت از الزم است کلیشود می انجام کارمخابراتی هایی زمانی که در برج -6-11-1

 سقوط استفاده نمایند.

نمایند و  شود، شرکتهاي آموزشی که توسط کارفرما برگزار میاند در تمام دورهکارگران موظف -6-11-2

 شده استفاده نمایند.که آموزش داده هاي کاري ایمناز رویه

بررسی قرار دهند و در صورت  وزانه موردصورت راند تجهیزات ایمنی خود را بهموظف کنانکار -6-11-3

 مشاهده هرگونه نقص سرپرست خود را مطلع سازند.

اند از ایمن بودن تجهیزات باالبرنده اطمینان منظور کاهش ریسک سقوط موظفکارفرمایان به -6-11-4

 حاصل نمایند.

                                                           
1 - Monopoles 

2 - Guyed 

3 - Self-Supporting  
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جمله  کنند ازها کار میدکلاند اطمینان حاصل کنند، کلیه کارکنانی که بر روي کارفرمایان موظف -6-13-5

 دیده باشند.هاي الزم را ها، آموزشنصاب دکل

مطابق  (1کامیون یا خودرو داراي کشنده )وینچ اند اطمینان حاصل نمایند کهکارفرمایان موظف -6-11-6

 شده باشد.نظرات تخصصی سازندگان و مشخصات فنی مورد نیاز ساخته

عمومی مرتبط با کار در ارتفاع در دکل هاي  ایمنی الزامات فوق يبندها در شده اشاره موارد  -6-11-7

 .گردد مراجعه اختصاصی هاي دستورالعمل به تخصصی موارد از اطالع براي و است نموده ارائه را مخابراتی

 

  آموزش  -6-12

شند. الزم را دیده با يهاآموزشکار در ارتفاع  سازيیمناکلیه کارکنان بایستی در ارتباط با مخاطرات و 

  شامل موارد زیر باشد: می توانداین برنامه آموزشی رفصل س

 خطرات کار در ارتفاع شناسایی آشنایی با  -1

 کار در ارتفاعآشنایی با تأثیرات و الزامات ایمنی شرایط محیطی  -1

 هاي فیزیکی و روانی الزم جهت متصدیان عملیاتتوانایی -2

 رتفاععملیات کار در ا سازيیمناآشنایی با نحوه  -3

 عملیاتآشنایی با ایمنی سکوها و سطوح  -4

 آشنایی با نحوه واکنش در شرایط اضطراري  -5

 از قبیل سازي عملیاتها و تجهیزات ایمنروش -6

 آالت کار در ارتفاعایمنی ماشین 

 تجهیزات پیشگیري از سقوط 

 تابلوهاي ایمنی 

  لوازم حفاظت فردي 

 هش شدت صدمات ناشی از سقوطارتفاع و یا کا کاهشها و تجهیزات روش 

 ها و تجهیزات پیشگیري از سقوط ابزار و مصالحروش 

 

                                                           
1 - Gin Poles 
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 لوازم حفاظت فردي  -6-13

احتمال ا تباشد  یبرجستگفاقد هرگونه لبه یا  الزم است کار می کنند در ارتفاعافرادي که لباس کار  -6-13-1

خوردگی، پلیسه، لبه برگردان، درز  بسته، فاقد شکاف، دینکامال  دهد.کاهش  را درگیر شدن با اشیاي مجاور

 .از نوع کشباف باشدلباس کار ترجیحاً قسمت مچ دست و مچ پاي همچنین الزم است باشد(.  و یا موارد مشابه

بایستی از نوع مخصوص کار در ارتفاع باشد. همچنین  افرادي که در ارتفاع کار می کنندکاله ایمنی  -6-13-2

 الزامی است.حین کار  بنددانه استفاده از 

د )مانندر ارتفاع بایستی عالوه بر لوازم حفاظتی اختصاصی  جوشکاريمتصدیان اجراي عملیات  -6-13-3

استفاده از شیلد جوشکاري، دستکش، آستین، گتر و پیش بند درمی، ماسک حفاظتی در فرایند جوشکاري(، 

 به وسایل حفاظتی کار در ارتفاع باشند. مجهز
 

 عالئم ايمنی  -6-14

 :شودیمبخشی از تجهیزات ایمن سازي عملیات کار در ارتفاع به دو صورت استفاده به عنوان هاي ایمنی تابلو

 ايمنی جداسازي عمليات عالئمها و تابلو  -6-14-1

و اعالم هشدار در خصوص محدوده عملیات کار در ارتفاع و خطرات  یرساناطالع منظوربهبایستی  عالئماین 

قابل رؤیت  متري 15حداقل از فاصله ن این محدوده نص  گردند به نحوي که ناشی از این عملیات و در پیرامو

ورود افراد متفرقه ممنوع، خطر ریزش بار، خطر ریزش مصالح، پارم  از: اندعبارت عالئماین  ینترمهم باشند.

 خودرو ممنوع و ...

 هنده اجراي عمليات کار در ارتفاعهشدارد عالئمتابلوها و   -6-14-2

اعالم هشدار در خصوص تمهیدات ایمنی مربوط به عملیات کار در ارتفاع و خطرات  منظوربهبایستی  عالئماین 

خطر سقوط، خطر  از: اندعبارت عالئماین  ینترمهم ناشی از این عملیات و در محل اجراي آن نص  گردند.

 از کاله ایمنی استفاده کنید.، از کمربند ایمنی استفاده کنید، يفشارقوبرق 

 

 هت واکنش در شرايط اضطراريآمادگی ج  -6-15

تجهیزات الزم و تیم پزشکی به همراه ریسک انجام کار در ارتفاع باال ارزیابی شود الزم است  کهیدرصورت

 باشند. حضورداشته خودروهاي امدادي به همراه یک بهیار جهت انتقال مصدومین در محل اجراي عملیات

  بازرسی، حفظ و نگهداري از تجهيزات   -6-16

 توسط  پیش از استفاده هموارههیزات حفاظتی پیشگیري از سقوط و تجهیزات کاهش ارتفاع بایستی کلیه تج

 و در صورت نقص تعویض گردند. قرارگرفتهمورد بازرسی نوبتکاري یا محوطه تاسیسات،  مسئول 
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 پيوست . 7

 مورد استفاده در هنگام کار در ارتفاعتجهیزات از  اي : نمونه1پیوست 

 

 

 کمربند ایمنی و نشیمنگاه کار در ارتفاع )هارنس( کامل بدن کمربند

 
 

 انواع اتصاالت سیستم هاي پیشگیري از سقوط  گیره متوقف کننده سقوط 

 
 

 نوارهاي هشداردهنده باالبر سیار



 

 ارتفاع در کار دستورالعمل
 

 

 83 از 87 صفحه
فندغيرعامل شت ، ايمني ، محيط زيست و پدا  MOP-HSED-In-201(1) اداره كل بهدا

 

 

 (FRS)سقوط کننده : نمونه هایی از سامانه ممانعت2پیوست 
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 حفاري دکل مختلف يها بخش اسامی :3پیوست 

 

   

 

1. Crown Block and Water Table 

2. Catline Boom and Hoist Line 

3. Drilling Line 

4. Monkeyboard 

5. Traveling Block 

6. Top Drive 

7. Mast 

8. Drill Pipe 

9. Doghouse 

10. Blowout Preventer 

11. Water Tank 

12. Electric Cable Tray 

13. Engine Generator Sets 

14. Fuel Tanks 

15. Electric Control House 

16. Mud Pump 

17. Bulk Mud Components Storage 

18. Mud Pits 

19. Reserve Pits 

20. Mud Gas Separator 

21. Shale Shaker 

22. Choke Manifold 

23. Pipe Ramp 

24. Pipe Racks 

25. Accumulator 

 

 
 

 


