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  باسمه تعالي
 

  :مقدمه

وسـايط  تامين و ارتقاء سطح ايمني وحفاظت نيروي كارشاغل درتعميرگاههاي          به منظور 
 مقـررات ايـن آيـين نامـه بـه          و همچنين صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور         نقليه

  .گرديده است  قانون كارجمهوري اسالمي ايران تدوين85استناد ماده 
   مقررات عمومي –فصل اول 

وامثـالهم  الزم    وسـايط نقليـه      اين آيين نامه در خصوص كليـه تعميرگاههـاي           - 1 ماده  
  .االجرا است

  . تعميرگاه بايد فضاي كافي براي توقف خودروها وجود داشته باشدمحل در -2ماده 
عمليـات   دراطراف محل توقف خودرو بايد فضاي كافي براي ترددكارگران و            -3ماده  

  .وجود داشته باشد
يـا   بـا اجـازه مـدير تعميرگـاه          صـرفاَ  ورود افراد متفرقه به محوطه كارتعميرگاه        -4 ماده

  .مجاز استنماينده او 
  . تعميرگاه ها بايد مجهز به وسايل اعالم و اطفاء حريق مناسب باشد-5ماده 
حريـق    در محل شستشوي قطعات خودرو تعبيه سطل هاي شن به منظور اطفـاء             -6ماده  

  .الزامي است 
 كف تعميرگاه بايد بدون حفره و چاله بوده وقابل شستشو ، داراي شيب مناسب               -7ماده  

  .و عاري از چربي و روغن باشد
 كه تحمـل وزن دسـتگاهها و ماشـين آالت           بايد به گونه اي باشد     كف تعميرگاه    -8ماده  

  .موجود و همچنين لرزشهاي ناشي از آنها را داشته باشد
  .ا نوع خودرو و تجهيزات نصب شده در آن باشدسقف كارگاه بايد متناسب ب-9ماده 
 در مجتمع هاي تعميرگاهي متصدي هر واحد در محدوده كار خـود مـسئول               -10ماده  

 بـا تمـامي     ،مـسئوليت اجراي مقررات اين آئين نامه مي باشد و درفضاهاي كـار مشترك           
  . متصديان است

ت هـاي مختلـف      درمجتمع هاي تعميرگاهي با مالكيت واحدكه اجراي قـسم         -11ماده  
كار به پيمانكاران مختلف محول گرديده است، هر پيمانكـار جـزء در محـدوده پيمـان                 



 آيين نامه عمومي ايمني درتعميرگاه هاي وسايط نقليه

 7از2

خود مسئول اجراي مقررات اين آئـين نامـه بـوده  و مالـك مـسئول نظـارت و ايجـاد                      
  .هماهنگي بين آنها خواهد بود 

  . انجام همزمان عمليات مختلف تعميراتي بر روي يك خودرو ممنوع است-12ماده
 و  واحدهاي تعميرگـاهي بايـد داراي پروانـه مهـارت             و شاغلين  كليه متصديان -13دهما

  .معتبر باشندگواهينامه آموزشي 
افـراد    توسـط  صرفاًانجام كليه عمليات تعمير ،تنظيم و آزمايش قطعات خودرو          -14ماده  
  . و با رعايت نكات ايمني مجاز استماهر
جهيزات و حـضور مـشتريان و يـا افـراد            مسير تردد ،محل هاي توقف ، نصب ت        -15ماده  

  .متفرقه مي بايستي با خطوطي مشخص از يكديگر مجزا گردد
 و   خـودرو،ابزار و سـطوح كـار        استفاده از هواي فشرده براي نظافت قطعـات        -16 ماده  

  .لباس كار ممنوع است
 ممنـوع   كارگـاه   و شـوخي در      خودسـرانه  غير مرتبط با كـار،        اعمال نا ايمن،   -17ماده  

  .تاس
بايـد توسـط افـرادي كـه       كليه امور تعميراتي بر روي سيستم هاي گـاز سـوز  -18ماده 

  .آموزش هاي الزم رادر اين زمينه ديده باشند ،انجام شود
 تعميركاران سيستم هاي  گاز سوز بايد عالوه بـر تجهيـز بـه وسـايل حفاظـت                   -19ماده  

  .فردي مناسب از دستكش هاي ضد برودت نيز استفاده نمايند
 شناسائي حاوي مشخصات فنـي      اههاي تعمير گاهي بايد داراي لوح      كليه دستگ  -20ماده  

  .از طرف شركت سازنده باشد
 كليه تجهيزات ،ابزارآالت و وسايل تعمير گاهي بايد در فواصل زمـاني معـين               -21ماده  

  .مورد بازبيني قرار گيرد
ستاندارد يا طراحـي اصـلي       هرگونه تغيير در تجهيزات به گونه اي كه آنرا از ا           -22ماده  

  . كارخانه سازنده خارج نمايد ، ممنوع است
  مقررات اختصاصي –فصل دوم 

  :  مكانيكي-الف
 ابزار كار،تجهيزات و روش كار  بايد متناسب با نوع كـار بـوده و اسـتفاده از                   – 23ماده  

  .ابزار آالت مستعمل ، فرسوده ،شكسته و معيوب ممنوع مي باشد
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جايي و انتقال موتور ماشين ، گيربكس و ساير قطعات حجيم و سنگين             براي جاب -24ماده  
  .بايد از وسايل مكانيكي مناسب استفاده شود

  پس از بلند كردن خودروي مورد تعمير توسط جك، جرثقيل ، باالبر و قبل از                -25ماده  
  . الزامي است براي تثبيت كامل خودرواستفاده از خرك فلزي ،شروع
 و خـرك هـابراي  براي افزايش ارتفاع جك     ن هرگونه قطعات اضافي    بكاربرد -26ماده  

  .باالبردن خودرو ممنوع است
د كه ضمن تثبيـت صـفحه       ن دستگاههاي جك ستوني بايد داراي تجهيزاتي باش       -27ماده

   .آوردجك در ارتفاع مناسب از سقوط ناخواسته آن جلوگيري بعمل 
 متناسب با توان جـك بـوده و داراي           ميزان بار قرار گرفته بر روي جك بايد        -28ماده  

  .از عملكرد دستگاه ممانعت بعمل آورد ،سيستمي باشد كه در صورت اضافه بار
 دستگاههاي جك ستوني بايد مجهز به سيستم هشدار دهنده صوتي و نوري در              -29ماده  

  .باشدهنگام باال و پايين رفتن 
د حق حضور در زير جـك        فقط تعميركاري كه در حال تعمير خودرو مي باش         -30ماده  

  .ستوني را دارد و تردد و تجمع ساير كارگران در زير جك ممنو ع است
 يـا  شخص بر روي جـك  و   ستفاده از جك هاي ستوني قرار گرفتن       در هنگام ا   -31ماده  

  .داخل خودرو ممنوع است
 انواع جك هاي باالبر خودرو بايد بگونه اي طراحي شود كـه خـودرو را بـه                  -32ماده  

  .يكنواخت باال و پايين ببردصورت 
 قبل از پايين آوردن صفحه جك بايد از عدم حضور افراد در زير جك مطمئن -33ماده

   .گرديد
 كپسول حاوي گاز كولر بايستي در محلي نگهداري شود كه از حرارت ،تـابش               -34ماده

  . خورشيد ، رطوبت ، ضربه و فشار محافظت گردد نورمستقيم
 لوله هاي سوخت بايـستي سـوخت داخـل لولـه     ردن و يا تعمير جدا ك  قبل از    -35ماده  

  .كامال تخليه گردد
 كليه عمليات تعميراتي برروي مخازن سوخت گاز بايستي پس از تخليـه كامـل               -36ماده

  .گاز مخزن صورت پذيرد
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  : چاله سرويس-ب
 روشنايي داخل چاله سرويس بايد از نوع ثابت بوده به نحـوي كـه كـارگر از           -37ماده  

  .يدكافي برخوردار باشدد
 نصب آستانه در اطراف دهانه چاله سرويس بـه منظـور جلـوگيري از سـقوط                 -38ماده  

  . به داخل چاله سرويس الزامي استخودرو
در داخـل چالـه سـرويس        غير ضـرور    قرار دادن و انبار كردن وسايل و اشياء          -39ماده  

  .ممنوع است
اخته شود كه به آسـاني قابـل شستـشو  و             بدنه چاله سرويس بايد از مصالحي س       -40ماده  

  .نظافت باشد
  .كف چاله سرويس بايد داراي كفشوي ودريچه تخليه فاضالب باشد-41ماده 
  . قراردادن مواد قابل اشتعال و انفجار در داخل چاله سرويس ممنوع است-42ماده 
  . محل قرار گيري كمپرسور هوا بايد مجزا از چاله سرويس باشد-43ماده 
 ابعاد چاله سرويس بايد طوري طراحي شود كه كارگر در زمان ورود و خروج -44ماده 

  .  برخورد نكندآنبا بدنه خودرويا حركت در زير 
  . دهانه چاله سرويس بايد مجهز به درپوش مناسب باشد-45ماده 
 بايد در هر دوطرف     چاله سرويس  داخل    به منظور ورود و خروج كارگران به         -46ماده  

  . اقدام به تعبيه پلكان مناسب نمود
  نصب آينه  براي جلوگيري از انحراف خودرو در جلوي چاله سرويس الزامي -47ماده 
  .است 
  . مخزن تخليه روغن بايد داراي شير تخليه و لوله انتقال روغن سوخته باشد-48ماده 

  :سازي  باطري– ج
 هنگام آماده سازي مايع باطري بايد اسـيد بـه آب و            در كارگاه باطري سازي    -49 ماده  

  .به صورت قطره اي افزوده گردد
 در كارگاه باطري سازي جهت تهيه آب بـاطري مـي بايـست تهويـه موضـعي              -50ماده  

  .مناسب در نظر گرفته شود
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 بايد هنگام جدا كردن باطري به منظور جلوگيري از انفجـار ناشـي از تجمـع                 -51ماده  
ناشي از آن ابتدا قطب منفي و سپس قطب مثبت جدا گردد، ضمناً هنگام              گاز و خطرات    

  .نصب نيز ابتدا قطب مثبت و سپس منفي متصل گردد
خوردگي مقاوم و در مقابل     در مقابل    ظروف نگهداري و انتقال اسيدها بايد به         -52ماده  

  .ضربات وارده از استحكام كافي برخوردار بوده و داراي بر چسب مشخصات باشد
 ايجاد جرقه و يا شعله در مجاورت باطري بدليل وجود گازهاي قابل اشتعال و               -53ماده  

  .انفجار ممنوع است
  آزمايش ميزان شارژ باطري از طريق برقراري اتصال كوتاه قطبهـاي مثبـت و                -54ماده

  .منفي آن ممنوع است
  :پنچرگيري – د

ه كـارگران در معـرض       محل نصب كمپرسور هوا بايد بـه گونـه اي باشـد كـ              -55ماده  
  .آلودگي صوتي قرار نگيرند

 شير تخليه كمپرسور هواي فشرده بايد بطور متناوب باز شده و سوپاپ اطمينان -56ماده 
  .و فشار سنج آن كنترل گردد

 اتوي پنچرگيري بايستي مجهز به سيستم ترموسـتات بـراي تنظـيم دمـاي الزم                -57ماده
  .باشد
ه رينگ، بايستي بـاد السـتيك بـه طـور كامـل تخليـه         قبل از خارج نمودن بچ     -58ماده  
  .گردد
 ناگهـاني   جابجـائي  هنگام تعويض الستيك بايد تدابير الزم براي جلوگيري از           -59ماده  

  .خودرو در نظر گرفته شود
 بايد از درگيري اعـضاي      آرو پنچرگير،  درهنگام كار با دستگاههاي الستيك در      -60ماده  

  .مانعت بعمل آيدبدن با فكين و قطعات دستگاه م
 هنگام كار بر روي بچه رينگ و تخليه ويا تنظيم تراكم بـاد بايـستي از حفـاظ                   -61ماده  

  .مناسب به منظور جلوگيري از پر تاب بچه رينگ استفاده كرد
 تعويض يا تعمير رينگ هاي مستعمل ، شكسته ، جوشي و داراي هر گونه نقصي                -62ماده  

  .جام گيردبايد فقط توسط افراد با تجربه ان
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 باز و بسته كردن پيچ ومهره هاي چرخ ها بايستي به صورت ضربدري صـورت                -63ماده  
  .پذيرد و پس از شل شدن رينگ اقدام به باز نمودن كامل مهره ها نمود

  . در هنگام باالنس چرخ بايستي قاب حفاظتي دستگاه بر روي چرخ قرار گيرد-64ماده
باالنس چرخ قبل از توقف كامل دستگاه ممنوع         برداشتن قاب حفاظتي دستگاه      -65ماده
  .است
   ساير مقررات– سومفصل 
 انبار كردن مواد و لوازم يدكي ، قطعات فرسـوده و ضـايعاتي ، كـارتن هـا و                    -66ماده  

  .جعبه ها برروي سقف ،چاله سرويس و همچنين در محوطه تعميرگاه ممنوع است
رتعميرگاه بايد در محل مناسـب قـرار         كليه وسايل و تجهيزات مورد استفاده د       -67ماده  

  .داشته باشد 
 روشن گذاشتن موتورهاي احتراقي در محيط هـاي بـسته تحـت هـر عنـوان                 -68ماده  

  .ممنوع است
و شعله باز به عنـوان گرمـايش و همچنـين            افروختن آتش    ،  استعمال دخانيات   -69ماده  

  .ستدر داخل كارگاه ممنوع ااستفاده از بخاريهاي غير استاندارد 
بنزين ، روغن و ديگر مواد قابل اشتعال بايد در مكاني نگهداري شوند              ظروف    -70ماده  

  .كه از حرارت ، شعله ،جرقه و ضربه محفوظ باشند
 مـستحكم بـوده و در برابـر          در بـسته و     ظروف نگهداري مواد قابل اشتعال بايد      -71ماده  

  .حرارت ،شكستن و يا سوراخ شدن مقاوم باشد
تفاده از مواد قابل اشتعال جهت شستشوي قطعات خـودرو ،اعـضاي بـدن ،                اس -72ماده  

  .لباس كار و كف و ديواره كارگاه ممنوع مي باشد
 بدنه كليه وسايل و تجهيزات فلـزي و همچنـين تاسيـسات الكتريكـي بايـد بـه                   -73ماده  

  .سيستم اتصال به زمين موثر تجهيز شود
يد مواد قابل اشتعال و انفجار را از محل كار  قبل از انجام عمليات جوشكاري با-74ماده 

   .خارج نمود
 در زمان انجام عمليات جوشكاري، صافكاري ، نقاشي و مكانيكي بايستي نـسبت              -75ماده  

  .به جداكردن بست هاي باطري اقدام نمود
  . در عمليات جوشكاري استفاده از مولدهاي استيلن غير استاندارد ممنوع است-76ماده 
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 براي روشن كردن سر پيك جوشكاري بايد از فندك مخصوص آن اسـتفاده              -77 ماده  
  .نمود
  جوشكاري باك و مخازن مواد قابل اشتعال و انفجـار بـدون رعايـت  اصـول                 -78ماده  

  .ايمني جوشكاري ممنوع است
 استفاده از تنگ ياگيره براي اتصال شير آالت كپسول ها تحت هـر شـرايطي                -79ماده  

  .ممنوع است
 براي شاسي كشي خودرو بايستي از تجهيزات ايمـن و متناسـب بـا نـوع كـار                   -80ماده  

  .استفاده نمود
  .هاي شاسي كش قالب دار بايد مجهز به شيطانك باشد  دستگاه-81ماده 
 به نحوي كه ذرات     ، اتاق رنگ بايستي مجهز به پرده آب و تهويه موضعي باشد           -82ماده  

  .رنگ در محيط پراكنده نشود
رگاه رويه دوزي بايستي داراي تهويه موثر براي خـروج بخـارات و گازهـا                كا -83ماده  

بوده واستفاده از بنزين و ديگر مواد قابل اشتعال به عنوان رقيق كننـده چـسب ممنـوع                  
  .است
  . شيلنگ هاي انتقال آب در كارواش ها بايد ازنوع فشار قوي باشد-84ماده

ت فشار بايستي متناسب با نوع كار و         بست و كليه متعلقات شيلنگ هاي آب تح        -85ماده  
  .فشار آب باشد

  . انجام كليه امور تعميراتي خودرو در معابر عمومي ممنوع است-86ماده 
   . ممنوع است مطلقاَ ورود و نگهداري حيوانات در داخل تعميرگاه-87ماده 
و در  مسئوليت اجراي مواد مندرج در اين آيين نامه با كارفرماي كارگاه بوده             -88ماده  

صورت وقوع هرگونه حادثه در محل كارگاه كه به دليل عدم رعايت ايـن مـواد باشـد                  
  .عالوه بر جرائم متعلقه قانوني مكلف به جبران خسارت زيان ديده مي باشد

 قانون كار جمهوري    91 و   85 ماده به استناد مواد      88  فصل و  3 اين آيين نامه مشتمل بر    
 شورايعالي حفاظت فني مورد تـصويب و در         5/4/1387اسالمي ايران در جلسه مورخ      

  .  به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است8/5/87تاريخ 


