
 

 شهرداری میانه                                         

 شروع عملیات اجرایی ساختمانمجوز                          

   دفتر نمایندگی میانه  
 

 بخش                      قطعه                                مالک پالک ثبتی                         بدینوسیله اعالم می دارد خانم/ آقای                        

اختمانی ـدارای پروانه س                                 با شماره تماس                                                                                                                     واقع در آدرس

های  رائی ساختمان خود طبق نقشهـادره از شهرداری منطقه               مجاز به شروع عملیات اجـص                                 مورخ                   اره        ـشم

مشخصات فنی ک و مجری ساختمان نقشه ها وت مالمی باشد. الزم اس     مصوب و مفاد پروانه صادره با هماهنگی مهندسین ناظر از تاریخ                          

و سایر مراجع  مربوطه را در تمامی مراحل اجرا رعایت و چنانچه ابهام و مغایرتی وجود داشته باشد قبل از هر گونه اقدامی موضوع با مهندس ناظر مربوطه

 ذیصالح مطرح و پس از رفع ابهام و مغایرتها نسبت به اجرا اقدام نمایند. 

 ارد                      نداردزیرزمین د  

                                                                                                                            ناظر سازه نام و نام خانوادگی مهندس             نام و نام خانوادگی مهندس ناظر نقشه بردار            ننام خانوادگی مجری ساختما نام و          نام و نام خانوادگی  مالک  

 )در صورت وجود ناظر نقشه بردار در پرونده(                                                                                                                 

 

 مهر و امضاء                                                 مهر و امضاء                                                    مهر و امضاء                            امضاء                              

 

 

 نام و نام خانوادگی  مهندس ناظر مکانیک          برق               نام و نام خانوادگی  مهندس ناظر معماری                    نام و نام خانوادگی  مهندس ناظر    

 مهر و امضاء                                                                    مهر و امضاء          مهر و امضاء                    

 

 

 و نام خانوادگی  مهندس ناظر هماهنگ کننده نام                 30/05/96مورخ  26009/50/96خشنامه ، مطابق بتابلوی مشخصات ساختمانیبدینوسیله گواهی می نماید 

 مهر و امضاء                                           اداره کل محترم راه و شهرسازی استان، در محل پروژه نصب و مشخصات آن مورد تائید اینجانب می باشد.

 

 

 

 نام و امضاء مسئول دفتر  شماره  :                  : نظام مهندسی ورود به دفتر

 تاریخ :                       

 

 نظریه کنترل کننده : 

 نام و امضاء کنترل کننده  

 نظریه مسئول واحد کنترل : 

 نام و امضاء مسئول واحد  

شماره پرونده شهرداری: ........................... 

 ..........................شماره و تاریخ پروانه: ..............

 .................................شماره پرونده سازمان : .....

 ....................................شهرداری منطقه : ..........



 

  "ابالغیه"                                              

 ساختمان  رعایت موارد ایمنی در                                 
 دفتر نمایندگی میانه        

 قطعه     خانم/ آقای                                       مالک پالک ثبتی                                         بخش                  

 با شماره تماس                                                                                             واقع در آدرس               

 ورود به دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میانه :

 

از طرف اجرای عملیات ساختمانی وحداقل ضوابط و مقررات بشرح ذیل  در راستای ضوابط ایمنی و حفاظت کار در حین اجراء و رعایت مقررات به منظور تأمین ایمنی و بهداشت هنگام

 سازمان نظام مهندسی/مهندس ناظر ساختمان به منظور اطالع و رعایت و اجرای آن و ملزم کردن پیمانکار جهت رعایت ابالغ می گردد.

قدامات الزم به منظور حفظ ایمنی را به عمل آورده و وسایل و تجهیزات الزم را تهیه و در اختیار ما یا مجری )پیمانکار( موظف است اردر هر کارگاه ساختمانی کارف:  مسئولیت ایمنی-1

 کارگران قرار دهد.

 )صاحب کار و مجری و کارفرمایان متعهد به اجرای موارد زیر می باشند(: ضوابط و مقررات ایمنی-2

 ی باشد باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش و فروریختن یا ریزش احتمالی آنها به عمل آید.ختمانی در معابر عمومدر مواردیکه نیاز به تخلیه مصالح سا -الف

 در مواردیکه پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد باید با استفاده از وسایل موثر از حرکت پایه های آن جلوگیری شود.-ب

 ئی محوطه در تمام طول شبتأمین و نصب عالئم آگاهی دهنده و تأمین روشنا-ج

ز افراد به قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی از قبیل پلکان ها و چاه های آسانسور و ... به وسیله نرده های حفاظتی محکم و با استفاده ا هیدات الزم برای جلوگیری از سقوطاجرای تم-د

 شبرنگ و تابلوهای هشداردهنده قابل رویت در طول روز و شب

پیش  اردهنده نصب و تهویه مناسب و ...ر آتش سوزی وجود دارد کشیدن سیگار و روشن کردن آتش های روباز ممنوع است و در این محل تابلوهای هشددر کلیه محل هایی که خط-ه

 بینی گردیده و از وسایل گرم کننده استاندارد استفاده گردد.

کننده رو باز به طور موقت استفاده می شود باید کلیه ضوابط ایمنی از قبیل خروج گازهای مضر و تهویه مناسب و ... پیش بینی گردیده زمانی که در محل کار از بخاری یا هر وسیله گرم -و

 و از وسایل گرم کننده استاندارد استفاده گردد.

وی قیر داغ در محیط بسته اجتناب شود و کارگران باید به دستکش و ساعدبند بشکه و دیگ پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده در جای خود محکم شده و از قرار دادن ظروف محت-ز

 مجهز باشند و نیز باال بردن آسفالت یا قیر داغ از نردبان ممنوع است.حفاظتی 

اس کار مقاوم در برابر آتش و عینک و دستکش قبل از عملیات جوشکاری یا برش حرارتی کلیه وسایل از قبیل شیلنگ های گاز و هوا کنترل شود و کارگران جوشکار مجهز به لب-ح

 ساقدار حفاظتی و کفش ایمنی باشد.

 زم به عمل آید.قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوایی برق فشار ضعیف باید مراتب به مراجع ذیصالح اطالع داده شده تا اقدامات احتیاطی ال-ط

 راه جعبه کمکهای اولیه در معرض دید و دسترسی کارگران قرار گیرد.سطلهای آب و کپسولهای خاموش کننده به هم-ی

 روکش کردن کابلهای در کارگاه جهت جلوگیری از صدمه دیدن کابل-ظ

 جلوگیری از استفاده از برق مستقیم مانند کابل کشی از تیر برق-ع

تنفسی و نقاب و عینک حفاظتی و کمربند ایمنی و طناب مهار و طناب نجات و دستکش ایمنی و  وسایلی از قبیل کاله ایمنی و کفش و پوتین ایمنی و ماسک:  وسایل حفاظت فردی-3

هااستفاده کنند و این وسایل توسط کارفرما تهیه و ساعدبند و چکمه و لباس ایمنی که کارگرانی که در کارگاه فعالیت و یا به هر دلیلی وارد کارگاه می شوند باید متناسب با نوع کار از آن

 ر اختیار آنها قرار گیرد.د

 وسایل دسترسی-4

به کار شوند که ظرفیت پذیرش کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه و اتصاالت و غیره باید با استفاده از مصالح مناسب توسط اشخاص ذیصالح طوری طراحی و ساخته و آماده -الف

 چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشند.

 شامل لوله ها و بست ها سالم و بدون ترک و بی عیب باشد و همچنین لوله ها مستقیم و بدون خم باشد.داربست  اجزای فلزی-ب

 کلیه عملیات مربوط به نصب و تغییر باید توسط اشخاص ذیصالح انجام گیرد.-ج

 نردبان را نباید جلوی دربی که باز است یا قابل باز شدن است قرار داد.-د

 .ان باید در جایی ثابت قرار گیرد به طوریکه امکان هیچ نوع لغزشی نباشد و نیز هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع می باشدپایه ها و تکیه گاه نردب-ه
 

 مهندس ناظر مکانیک                     مهندس ناظر برق                               مهندس ناظر معماری                          مهندس ناظر سازه                            جریم            

 ضاءمهر و ام                                    مهر و امضاء      مهر و امضاء                                                                   مهر و امضاء        ضاء                    ام مهر و        
 

 

 

و ضمن اطالع از مفاد آن، وظایفی را که بر عهده اینجانب  اینجانب ................. مالک پالک ثبتی .................. بعنوان صاحب کار ابالغیه مربوط به رعایت ایمنی در ساختمان را دریافت

 دیکه در این ابالغیه به آنها اشاره نشده از مراجع ذیصالح کسب تکلیف نمایم.موار عایت مقررات و اجرای ضوابطاست متعهد می شوم نسبت به تأمین خواسته ها و ر
 

 امضاء مالک                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 ...............شماره پرونده شهرداری: ......................

 شماره و تاریخ پروانه: ........................................ 

 .............شماره پرونده سازمان : ...........................

 ..........................شهرداری منطقه : ....................


