
نامه عالیم ایمنی در کارگاھھاآئین

فصل اول ـ اھداف،تعاریف و کلیات
عالیم و نامه، استانداردسازی و ساماندھی انواع عالیم ایمنی در قالب تابلوھایھدف از تھیه و تدوین این آیین:ھدف

شوند، باشد، به نحوی که در ھر محلی که این عالیم نصب میھای کاری میمحیطاتیکتھای ایمنی در کلیه کارگاھھا و 
نماید.نامه نحوه طراحی، کاربرد و استفاده از عالیم ایمنی را مشخص میمعانی مشابھی را به اذھان القا نمایند. این آیین

باشد که در این مقررات شمول قانون کار مینامه عالیم ایمنی، در کارگاھھای مدامنه کاربرد آیین:دامنه شمول
شده کلیه عالیم ایمنی عمومی کاربردی در کارگاھھا تحت پوشش قرار گیرد تا با بکارگیری آنھا بتوان تا حد امکان سعی

باشد را به کارگران و عموم افرادی که به نحوی در آن محیط حضور ھای کاری وجود داشتهخطراتی که ممکن است در محیط
یابند، گوشزد نمود.یم

باشد:نامه به شرح ذیل میمفاھیم و تعاریف برخی از اصطالحات بکاررفته در متن این آیین:تعاریف
سطحی است استاندارد متشکل از کلمات، عبارات و تصاویری برای ھشدار و اعالم خطر به ـ تابلوی عالیم ایمنی:١

باشند، یا حاوی توضیحاتی در مورد به نحوی در معرض خطرات بالقوه و بالفعل محیط کار میکارگران یا سایر افرادی که
عواقب و پیامدھای حاصل از آن خطرات و یا بیانگر دستورالعملھای ایمنی به آنان در زمینه چگونگی فرار از موقعیتھای خطرناک 

ھای کاری نصب مختلف کارگاه و در حین پروسهبوده که این عالیم بصورت دائمی و گاھی بصورت موقت در قسمتھای
شوند.می

ای از سطحی است استاندارد عموماً از جنس مقوا، پالستیک یا ورق نازک فلـزی که معموالً بر روی قطعه:اتیکتـ٢
و برای مشخص کردن و ھشدار خـطر موجود یا احتمال وجود شود آالت چسبانیده، آویزان و یا پرچ میتجھیزات یا ماشین

رود.شرایط خطرناک بکار می
عبارتی است که برای جلب توجه فوری مخاطبین وکارگران بکار رفته، در قسمت باالیی تابلوی عالمت :کلمه اعالنـ٣

باشد.ح آسیب احتمالی مییا اتیکت درج شده و معرف ماھیت اصلی عالمت مربوطه، شدت نسبی خطر و سط
یک مثلث متساوی االضالع که در بخش میانی آن یک عالمت تعجب بکاررفته نشان ویژه یا سمبل اعالن ایمنی:ـ٤

است.
کادر اصلی تابلو یا اتیکت ایمنی است که در قسمت باالی آن بوده معموالً متشکل از کلمه :ـ کادر اعالن خطر٥
گیرد.باشد و به نحوی رنگ اصلی تابلو یا اتیکت را نیز در بر میسمبل اعالن ایمنی میاعالن و 
خطرناک قسمتی از تابلوی عالمت یا اتیکت ایمنی که با کلمات یا عباراتی کوتاه، شرایط :کادر پیام نوشتاریـ٦

دھد.خاصی را گوشزد کرده، عواقب و پیامدھای حاصل از آن را بیان نمـوده یا به مخاطبان دستورالعملی را ارائه می
بخشی از تابلوی عالمت یا اتیکت ایمنی که متشکل از توصیف و نمایش تصویری از خطر مربوطه :ـ کادر تصویری٧

کشد، رود یا روشھای اجتناب از قرارگیری در معرض خطر را به تصویر میبکار میبوده و برای مشخص کردن شرایط خطرناک 
باشد.کند و یا حاوی یک دستورالعمل ایمنی میالزام به انجام عمل یا اقدام خاصی را بیان می

را با دقت الزم خوانده ای که فرد بتواند تابلوی عالمت یا اتیکت ایمنی مدنظر حداکثر فاصله:ـ فاصله مشاھده ایمن٨
العمل مناسب و یا پیروی از پیام ایمنی موجود در آن را داشته باشد.و فرصت انجام عکس

تابلوی عالیم ایمنی براساس نوع پیام و بکارگیری رنگھا به گروھھای زیر :بندی تابلوھای عالیم ایمنیتقسیم
شوند:تقسیم بندی می

ـ عالیم خطر.١
ـ عالیم ھشدار دھنده.٢
ـ عالیم احتیاط.٣
ـ عالیم دستورالعملھای ایمنی.٤
ـ عالیم آگاه کننده.٥
ـ سایر عالیم کاربردی از جمله: عالیم خطرات بیولوژیکی، عالیم خطرات تشعشعی، عالیم نشاندھنده جھت، عالیم ٦

رافیکی و راھنمایی و رانندگی و عالیم خروج اضطراری.ایمنی حریق، عالیم ت
شوند:بندی میاتیکتھای ایمنی به پنج گروه اصلی زیر تقسیمھای ایمنی:بندی اتیکتتقسیم

ھای خطر.ـ اتیکت١
ھای احتیاط.ـ اتیکت٢
ھای ھشداردھنده.ـ اتیکت٣
خطرات بیولوژیکی.ھای ـ اتیکت٤
ھای خطرات تشعشعی.ـ اتیکت٥

فصل دوم ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی، ساخت و نصب تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی
ھای ناگھانی و بیماریھای ایمنی ابزاری است برای پیشگیری از حوادث، آسیبھا یا تابلوی عالیم و اتیکتـ١ماده

ھای کاری قرار دارند که غیرمترقبه برای کارگران یا افرادی که در معرض خطرات یا شرایط، تجھیزات و عملیات خطرناک محیط
ھایی از این عالیم در روند (نمونهشده و براساس موارد زیر بکار نامه طراحی، ساخت و نصببایست طبق مقررات این آیینمی

است):آورده شدهبخش ضمایم
در باالی عالمت ایمنی استفاده شود و این عالیم بایستی در مواقعی » خطر«الف ـ در عالیم خطر باید از کلمه اعالن 

روند که بیانگر موقعیتی است که بصورت بالفعل خطرناک بوده و بطور آنی کند، بکار میکه خطر بسیار جدی افراد را تھدید می
ه منجر به مرگ یا صدمات شدید و بسیار جدی به افراد خواھدشد. این عالیم نشان دھنده یک خطر قطعی و غیرمنتظر

باشد.می



در باالی عالمت ایمنی استفاده شود که بیانگر موقعیتی » ھشدار« ب ـ در عالیم ھشدار دھنده باید از کلمه اعالن 
دیدگی جدی به افراد شود. به مرگ یا آسیبتواند منجر بهدم اجتناب میاست که بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت ع
بکار گرفته » ھشدار« باشد، باید عالمت ایمنی » احتیاط« و » خطر« طور کلی ھرگاه احتمال وقوع خطری مابین سطوح 

شود.
تفاده شود که بیانگر موقعیتی است که در باالی عالمت ایمنی اس» احتیاط« پ ـ در عالیم احتیاط باید از کلمه اعالن 

بصورت بالقوه خطرناک بوده و در صورت عدم پیشگیری، ممکن است منجر به ایجاد آسیبھای جزئی، خفیف و نه چندان جدی 
به افراد شود.

مشی تی بیانگر خطدر باالی عالمت استفاده شود. این عالیم بایس» توجه« کننده باید از کلمه اعالن ت ـ در عالیم آگاه
ایمنی کارگاه برای حفاظت از منابع انسانی و مادی بوده و حاوی اطالعاتی عمومی برای افراد باشد تا دچار سردرگمی و 

سوءتفاھم در برخی از موقعیتھا نشوند.
تبط با کار ایمن بوده، ث ـ محتوای عالیم دستورالعملھای ایمنی باید بیانگر و یادآور آموزش دستورالعملھای عمومی مر

روند انجام صحیح کار را به افراد گوشزد نموده و موقعیت و محل تجھیزات و ابزار ایمنی و کمکھای اولیه را نشان دھد. این 
باشد، بکار گرفته عالیم بایستی در محلھایی که نیاز به دستورالعملھا و پیشنھادات عمومی در ارتباط با معیارھای ایمنی می

شود.
ج ـ نصب عالیم خطرات بیولوژیکی برای نشان دادن حضور بالقوه یا بالفعل خطر مواد و عوامل زیست محیطی که 

قابلیت به مخاطره انداختن سالمتی افراد و شیوع بیماریھای مسری را دارند و بر روی وسایل، تجھیزات، ظروف، اماکن و مواد 
آلوده به این عوامل، الزامی است.

چ ـ نصب عالیم خطرات امواج تشعشعی در موقعیتھایی که خطرات حاصل از تابش امواج ایکس، آلفا، بتا، گاما و یا 
سایر پرتوھای یونیزان که بر سالمت بدن اثر سوء و مرگبار دارند، وجود دارد و نیز بر روی تجھیزات، محتویات، محلھا و وسایل و 

اند، ضروری است.ابزاری که با این پرتوھا آلوده شده
ح ـ عالیم نشان دھنده جھت مجزای از عالیم راھنمایی و رانندگی بوده و باید برای نشان دادن جھت مکانھای مختلف 

در کارگاه بکار روند.
در مواقع لزوم و خ ـ عالیم ایمنی حریق باید حاوی اطالعاتی مربوط به امکانات و تجھیزات اطفاء حریق، نحوه کاربرد آنھا 

به عنوان کلمه اعالن، بایستی » حریق« سوزی باشند. در صورت استفاده از کلمه راھھای خروج اضطراری در زمان وقوع آتش
در قسمت باالی تابلو بکار رود. عالیم ایمنی حریق شامل عالیم ترکیبی که کلمه اعالن آنھا یکی از عبارات خطر، ھشدار، 

سوزی و حریق در ر کلمات اعالن خطر، به ھمراه عبارات یا اشکال ایمنی مربوط به پیشگیری از آتشاحتیاط، توجه و یا سای
شود.باشد، میپایین کادر اصلی می

شوند (طبق ضوابط د ـ عالیم ترافیکی و راھنمایی و رانندگی بایستی در کارگاھھایی که در آنھا وسایل نقلیه جابجا می
رو در تمامی محلھای مورد اھنمایی و رانندگی)، برای جابجایی ایمن این وسایل و حفظ سالمتی افراد پیادهمربوط به مقررات ر

نیاز استفاده شوند.
ھا به ذ ـ عالیم خروج اضطراری باید به منظور راھنمایی و خروج سریع افراد در ھنگام وقوع سوانح و حوادث در کارگاه

یرھا و دربھای خروج اضطراری از محل وقوع حادثه بکار روند.سمت مکانھای منتھی به مس
باشد.نامشان میگانه مذکور در فصل اول مشابه عالیم ایمنی ھمکاربرد اتیکتھای ایمنی پنجـ١تبصره
باشد.الذکر به جای دیگری ممنوع میاستفاده از ھر یک از عالیم فوقـ٢تبصره

نگھای بکاررفته در یک عالمت ایمنی، معرف ماھیت اصلی عالمت مربوطه و شدت و نوع خطری که افراد در رـ٢ماده
معرض آن ھستند، بوده و بایستی ھر یک از رنگھای مشخص شده زیر بعنوان رنگ اصلی در تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی 

مربوطه بکار روند:
ھای خطر و نیز در مواقع لزوم بعنوان رنگ برای مشخص کردن تابلوی عالیم و اتیکتالف ـ قرمز: به عنوان رنگ اصلی 

زمینه عالیم ایمنی حریق.
ھای ھشداردھنده و نیز عالیم ایمنی خطرات ب ـ نارنجی: بعنوان رنگ اصلی برای مشخص کردن تابلوی عالیم و اتیکت

بیولوژیکی.
ھای احتیاط.کردن تابلوھای عالیم و اتیکتی برای مشخصپ ـ زرد: به عنوان رنگ اصل

دادن محل تجھیزات و امکانات ت ـ سبز: به عنوان رنگ اصلی در عالیم دستورالعملھای ایمنی، عالیم مربوط به نشان
دھنده جھت خروج اضطراری.کمکھای اولیه و عالیم نشان

ث ـ آبی: به عنوان رنگ اصلی در عالیم آگاه کننده.
ج ـ ارغوانی: برای مشخص کردن عالیم خطرات تشعشعی و تابشی.

الذکر از اشکال ھندسی دایره و مثلث با رنگھای در مواردی که در قسمت کادر تصویری عالیم ایمنی فوقتبصره ـ
ایمنی ھم شود (که ممکن است در برخی مواقع رنگ آنھا با رنگ اصلی تابلوی عالمت یا اتیکتیقرمز، آبی و زرد استفاده م

باشد)، در اینصورت:تفاوت داشته
الف ـ اگر ممنوعیت از انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری عمل مربوطه به رنگ سیاه روی یک دایره با 

(از چپ به راست) به رنگ قرمز استفاده شود.زمینه سفید و حاشیه و خط مورب
عمل مربوطه به رنگ سفید روی یک دایره با زمینه ب ـ اگر الزام به انجام عملی مدنظر باشد بایستی نشانه تصویری

آبی بکار گرفته شود.
رنگ سیاه روی یک مثلث با ج ـ در صورت نشان دادن وجود یک خطر خاص بایستی نشانه تصویری خطر مربوطه به

زمینه زرد و حاشیه سیاه استفاده شود.
ھای ایمنیبخش اول ـ مقررات مربوط به نحوه طراحی تابلوی عالیم و اتیکت

ھای ایمنی باید حاوی اطالعات دقیق، کافی و آموزنده بوده و به راحتی قابل درک باشد. تابلوی عالیم و اتیکتـ٣ماده



مچنین الزم است کلمه اعالن و کلمات و عبارات کادر پیام نوشتاری به زبان فارسی باشد.ھ
در صورت لزوم استفاده از زبان و خط بیگانه بسته به تشخیص مسئولین اجرای این مقررات خواھدبود، لیکن تبصره ـ

الزامی است.فارسی بر خط بیگانه در کلیه تابلوھای عالیم ایمنیرعایت اولویت خط
االمکان کوتاه و ھای ایمنی باید بیانگر محتوای عالمت ایمنی و حتیپیام نوشتاری روی تابلوھای عالیم و اتیکتـ٤ماده

مختصر و فقط حاوی جزئیات ضروری بوده و از چند کلمه محدود و کلیدی نیز تجاوز نکند. این پیام بایستی ساده، گویا، صریح و 
، به آسانی قابل خواندن باشد و به سھولت و به موقع به مخاطبین منتقل گردد.روشن بوده

االمکان معرف و بیانگر پیشنھادات و راھکارھایی با جمالت عبارات کادر پیام نوشتاری عالیم ایمنی باید حتیتبصره ـ
مثبت باشد تا جمالت منفی.

دوباره نویسی و تکرار مطالب کادر نوشتاری تابلوی عالیم ایمنی ممنوع است.ـ٥ماده
سواد بوده گیرند بیبه جھت اینکه ممکن است در برخی مواقع کارگران یا افرادی که در معرض خطرات قرار میـ٦ماده

ر در کنار متون و کلمات الزامی است، مگر در و یا با زبان کاربردی بر روی عالیم آشنایی نداشته باشند، استفاده از تصاوی
باشد.مواردیکه به تشخیص مسئولین مربوطه، ضرورتی در بکارگیری تصویر وجود نداشته

رسم تصاویر بکاررفته باید به شکل ساده، قابل درک و سازگار با بقیه قسمتھای تابلوی عالمت یا اتیکتـ٧ماده
شوند.

االمکان اشکال گرافیکی مشابه بدن و دست و پای انسان، ھا باید حتیمنظور درک بھتر عالیم و اتیکتبه ـ١تبصره
آالت و یا شمای کلی ماشین مربوطه را بکار برد.اشیاء، قسمتھایی از ماشین

خطر بوده یا درگیر المقدور عضو یا اعضایی که در معرض در نمایش تصویری بخشی از بدن انسان، باید حتیـ٢تبصره
باشند، نشان داده شوند.انجام کار و یا خطر خاصی می

در تمامی مواردی که الزم است در یک عالمـت ایمنی بیش از یک تصویر انسـانی به کار برده شود، برای ـ٨ماده
، باید آن را بصورت توپر ترسیم باشد و به منظور جلب توجه مخاطبینتمرکز بر روی تصویری که در موقعیت خطرناکتری می

نمود.
برای ترسیم فردی که حضور وی برای تکمیل تصویر ضروری بوده ولی مستقیماً با خطر سروکار ندارد، باید از ـ١تبصره

ھمان فرمت توخالی استفاده شود.
باشند، باید با معرض خطرات یکسانی میدر مواقعی که ھر دو تصویر انسانی بکاررفته در عالمت ایمنی در ـ٢تبصره

ای آنھا را طراحی نمود که قابل تمیز و تشخیص از یکدیگر باشند.استفاده از تصاویر گرافیکی مناسب به گونه
آالت یا اجزای آنھا به منظور نشان دادن کامل جزئیات گرافیکی باید از تصاویر توخالی برای نمایش ماشینـ٩ماده

آالت رسم شده باشد. ھمچنین برای نشان کرد، بخصوص در مواقعی که نمایی از تصویر انسانی در مجاورت ماشیناستفاده
باید در طراحی ماشین، جزء مدنظر را با خطوط ضخیم تری دادن اھمیت بیشتر یک جزء و یا برجسته نمودن خطرات خاص آن،

نسبت به بقیه خطوط ترسیم نمود.
باشد و یا کل بدن در معرض خطر خاصی قرار آالت موجود میمواقعی که یک خطر کلی توسط ماشیندرـ١٠ماده

گیرد، الزم است کلیات ماشین مربوطه یا شمای کلی بدن انسان به تصویر کشیده شود. در سایر موارد، در نمایش می
خاطبان بتوانند عضو در معرض خطر در بدن انسان و آالت باید تا حدممکن وارد جزئیات گردید تا متصویری بدن انسان و ماشین

آالت یا شمای آالت را به سھولت تشخیص دھند، بخصوص در مواردیکه نمایش کلی ماشینیا جزء تولیدکننده خطر در ماشین
بدن انسان بوضوح بیانگر موقعیت و طبیعت خطر مربوطه نباشد.

ی باید از توضیح متنی در قسمت کادر پیام نوشتاری استفاده شود، مگر ھای ایمندر کلیه عالیم و اتیکتـ١١ماده
شده بر روی اینکه تصویر بکاررفته به اندازه کافی گویا و بیانگر خطر و یا پیام مربوطه باشد. در ھر صورت عبارات توضیحی ارائه

وی سمبل و نشانه تصویری را نپوشاند.ای که رگونهھا بایستی در کادری جداگانه قرارگیرد، بهتابلوی عالیم و اتیکت
دھنده یک خطر بوده و از ھای ایمنی بایستی سعی شود ھر تصویر نشاندر طراحی تابلوی عالیم و اتیکتـ١٢ماده

اشاره به چند خطر در قالب یک تصویر اجتناب گردد، مگر درمواردیکه خطرات، بسیار مشابه و در ارتباط با یکدیگر باشند.
ھای ایمنیبخش دوم ـ مقررات مربوط به نحوه ساخت تابلوی عالیم و اتیکت

ھای تیز، تراشه، گره و یا ھای گرد و ضخیم بوده و فاقد لبهکلیه تابلوھای عالیم ایمنی، بایستی دارای گوشهـ١٣ماده
ھای برنده باشند.سایر برآمدگی

ای باشد که طبیعتاً مقاوم بوده و جنس آنھا و روکشھایشان به گونهمنی باید در مقابل ضربهایتابلوی عالیمـ١٤ماده
طول عمر و ماندگاری باالیی داشته باشد.

ھای نگھدارنده بکاررفته برای نصب تابلوھا باید از جنسی بادوام ساخته شده و جھت جلوگیری از ھرگونه پایهـ١٥ماده
ام الزم برخوردار بوده و در مقابل نیروھای وارده استاتیکی و دینامیکی احتمالی دارای مقاومت الزم خطر سقوط از استحک

باشد.
باشد.در مور تابلوھای موقت، الزامی به استفاده از مصالح مقاوم نیست، اما رعایت نکات ایمنی ضروری میتبصره ـ

ای و یا سایر سطوح شکننده ممنوع است مگر ھای ایمنی بر روی سطوح شیشهتھیه تابلوی عالیم و اتیکتـ١٦ماده
ھای نشکن بوده یا دارای شبکه محافظ داخلی باشند.آنکه از جنس شیشه

استفاده از مصالح قابل احتراق مانند چوب، کاغذ و پالستیکھای با قابلیت اشتعال سریع، در ساخت تابلوھای ـ١٧ماده
ادوات الکتریکی ممنوع بوده و سیمھا و تجھیزات مربوطه باید دارای روکش و عایق مناسب باشند.ایمنی دارای
طول و عرض تابلوی عالیم ایمنی بایستی با ھم متناسب بوده و در ضمن اندازه آنھا با در نظر گرفتن فاصله ـ١٨ماده

زات و سایر وسایل کاربردی در کارگاه باشد.آالت، ابزار، تجھیمشاھده ایمن و متناسب با موقعیت ماشین
ھای ھای افقی آن ارجحیت دارد، اگرچه بکارگیری نمونهاستفاده از تابلوھا و اتیکتھای عمودی نسبت به نمونهـ١٩ماده

باشد.افقی نیز در صورت اقتضای شرایط قابل قبول می
بخش سوم ـ مقررات مربوط به نحوه نصب تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی



کلیه تابلوھای عالیم ایمنی بایستی به نحو مطمئن در محلھای مدنظر نصب شوند.ـ٢٠ماده
لوانیزه مربوطه ھای گادر نصب تابلوھا جھت اتصال آنھا به پایه باید از بستھای مخصوص به ھمراه پیچ و مھرهـ٢١ماده

ھا و یا سایر وسایل و ادوات مخصوص بستن و محکم کردن این تابلوھا، بایستی به استفاده نمود که سرو ته پیچ و مھره
نحوی جایگذاری شوند که ایجاد خطر نکنند.

رور افراد صورت گیرد نباید بطور کلی حد زیرین ارتفاع تابلوھای عالیم ایمنی که ممکن است از زیر آنھا عبور و مـ٢٢ماده
متر از سطح زمین باشد، مگر در موارد خاصی که به اقتضای شرایط و به تشخیص مسئول ایمنی کارگاه بتوان ١/٢کمتر 

ارتفاع کمتری برای آن در نظرگرفت، لیکن ارتفاع کمتر نباید باعث ایجاد مخاطره برای افراد شود.
روز برای کارگران و افراد در ایمنی باید در محلی نصب شوند که در ھر موقع از شبانهکلیه تابلوھای عالیمـ٢٣ماده

معرض خطر، به سھولت قابل دید باشند.
تابلوھای عالیم ایمنی برحسب شرایط و با توجه به نوع کاربرد و محل نصب آن باید بصورت روزرنگ، شبرنگ و ـ١تبصره

نده نور بوده و یا دارای المپ روشنایی باشد.یا ساخته شده از مواد بازتاب
در صورتی که بر اثر عدم وجود روشنایی کافی در محیط کار، تابلوھای عالیم نصب شده به راحتی قابل رویت ـ٢تبصره

نباشند، الزم است بصورت جداگانه از وسایل روشنایی مناسبی استفاده شود.
کرد، توان از نورپردازی غیرالکتریکی ھمچون شعله آتش استفادهھیچ یک از تابلوھای عالیم ایمنی نمیدر ـ٣تبصره

مگر در موارد خاص مانند پاالیشگاھھای مواد نفتی و با کسب مجوز از مسئولین اجرایی ذیربط.
ی احتمالی، خراشیدگی و سایش، امواج شده از آسیبھاایمنی بایستی در محل نصبعالیم و اتیکتھایتابلویـ٢٤ماده

شوند. درصورتیکه ناگریز ماورای بنفش، گرد و غبار، پاشش مواد شیمیایی و روغنھا، رنگ پریدگی و سایر آسیبھا محافظت
فاده الذکر باشند، باید در تھیه و ساخت آنھا از مواد مقاوم استعالیم یا اتیکتھای ایمنی در شرایط فوقاستفاده از تابلویبه 

شود.
ھا و صفحات تابلوی عالیم ایمنی باید در مقابل خوردگی و زنگ زدگی ھا، بستھا، پیچ و مھرهھا، لولهپایهـ٢٥ماده

محافظت شوند.
تابلوھای عالیم ایمنی باید تا حدممکن نزدیک به خطرات مربوطه و در فاصله مشاھده ایمن نصب گردند، به ـ٢٦ماده

باشد.العمل و اقدام مناسب را داشتهه مخاطب فرصت انجام عکسنحوی ک
باشد. (وجود تابلو از عالیم ایمنی مختلف، در یک مکان و در مجاورت یکدیگر ممـنوع می٣نصب بیش از ـ٢٧ماده

گردد).میاعتنایی و عدم بذل توجه کافی مخاطبینتـابلوھای عالیم ایمنی فراوان و بیش از اندازه موجب بی
تابلوھای عالیم ایمنی بایستی در معابر و گذرگاھھای منتھی به محل خطر بطور مطمئن نصب شوند تا افراد ـ٢٨ماده

قبل از ورود به محل خطرناک و مواجھه با آن از وجود خطر احتمالی مطلع شده و اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه را به انجام 
رسانند.

ھای خطرناک مانند لبه پرتگاھھا، انبارھا، محلھای عبور و مرور، محل ذخیره نصب تابلوی عالیم ایمنی در محلـ٢٩ماده
باشد، الزامیست.مواد خطرناک و سایر مکانھایی که احتمال وقوع حادثه را داشته

سایر عناصر طبیعی و نیز در محل پنجره ھا ونصب تابلوی عالیم ایمنی بر روی تیرھای برق یا درختان، صخرهـ٣٠ماده
مسیرھای عبور کارگران مانند: پلکانھا، نردبانھا و راھھای ھا، بازشوھا و نورگیرھا، کانالھای تھویه و ھمچنین دریا درب، روزنه

ه ھیچ بخشی از ای باشد کگردد، ممنوع بوده، ھمچنین نصب آنھا باید به گونهخروج اضطراری که مانع عبور و مرور افراد می
ھا نگردد.سطح یا پایه آنھا مانع استفاده از ھر نوع پله فرار و خروجی

ترسیم تابلوھای عالیم ایمنی با رنگ و یا مواد دیگر بطور مستقیم روی دیوار یا سایر عناصر ساختمانی و ـ٣١ماده
.طبیعی مانند درخت و صخره بصورتی که قابل برچیدن نباشد، ممنوع است

آالت درون کارگاھی بایستی به نحوی باشد که مانع رویت کامل تابلوھای عالیم چیدمان وسایل و ماشینـ٣٢ماده
ایمنی نگردد.

قرارگرفتن ھرگونه مانعی درمقابل تابلوی عالیم ایمنی در محوطه بیرونی و بازکارگاه از جمله: درخت، بوته، ـ٣٣ماده
شوند، ممنوع است.آالتی که منجـر به عدم دید کامل این تابلوھا میوسایل نقلیه، ابزار و ماشینعلف ھرز و پوشال،

ای نصب شوند که احتمال ھرگونه سقوط و یا جابجایی آنھا بصورت تابلوھای عالیم ایمنی باید به گونهـ٣٤ماده
باشد.ھا وجود نداشتهشدن، لرزش یا چرخش توسط جریان ھوا و یا کارکرد دستگاھکنده

در نصب تابلوھای عالیم ایمنی باید از ایجاد سکوھا، سوراخھا و درزھای غیرمعمول که محل جمع شدن گرد و ـ٣٥ماده
غبار و بوجودآمدن النه پرندگان و انبار تجھیزات و وسایل اضافی شود، اجتناب کرد.

شوند، نبایستی روی تابلوھای عالیم ایمنی و یا در نزدیکی و مجاورت مکانھایی که این عالیم نصب میبر ـ٣٦ماده
ھایی قرار گیرند که مانع دیده شدن ھا یا پارچه نوشتهھا و اعالمیهجمالت یا عباراتی نوشته شود و یا پوسترھا، اطالعیه

باشند.عالمت ایمنی تناقضی داشتهتابلوی عالمت ایمنی شده و یا مطالب روی آنھا با مفھوم
آالت و تجھیزات، نصب و تا زمان حضور ھای خطرناک ماشینھا بایستی در مواقع ضروری بر روی بخشاتیکتـ٣٧ماده

خطر بصورت دائمی بر روی آنھا استفاده شوند. در سایر مواقع تنھا بعنوان یک ابزار موقتی برای ھشدار شرایط، ابزار، 
زات و تشعشعات خطرناک بوده و نبایستی آنھا را به عنوان یک ابزار پیشگیری و ھشدار کامل در نظر گرفت.تجھی

آالت بایستی از ھای خطرساز و ھشداردھنده ماشینشده بر روی موقعیتایمنی دائمی نصباتیکتھایـ٣٨ماده
اشند که انتخاب مواد مصرفی در تھیه آنھا و نیز روش جنسی باشند که دوام کافی داشته و از رنگ ثابتی برخوردار ب

چسبانیدن آنھا در محلھای مورد نظر باید براساس شرایط محیطی و سایر مقتضیات مکانی که دستگاه مدنظر در آن قراردارد، 
صورت پذیرد.
شود، ضروری است سریعاً میدر مواقعی که از اتیکتھا به عنوان ابزار موقتی برای ھشدار خطر استفاده ـ٣٩ماده

نسبت به عالیم ایمنی دائمی در محلھای مورد نیاز اقدام گردد.
آالت، بایستی رنگ اصلی اتیکت ایمنی مخالف رنگ در خصوص اتیکتھای بکاررفته بر روی دستگاھھا و ماشینـ٤٠ماده



ای ز اتیکتھایی استفاده شود که دارای خطوط حاشیهشود، باشد. در غیر اینصورت باید اسطحی که بر روی آن چسبانیده می
باشند.با رنگی مخالف با سطح مدنظر می

ھا باید به محلی که تا حدممکن و ایمن به خطرات مربوطه نزدیک بوده و بر روی موقعیتھای خطرساز و اتیکتـ٤١ماده
زار مناسب ھمچون: زنجیر، سیم و ریسمان آویخته شوند. در آالت و یا در منطقه کنترل ماشین و با یک ابھشداردھنده ماشین

شدن غیر عمدی آنھا مواقع لزوم باید برای استحکام بیشتر در مکان مدنظر چسبانیده و یا آنھا را پرچ نمود تا از جابجایی و گم
جلوگیری شود.

باشد، که از ضرورت چندانی برخوردار نمیآالت، بویژه در محلھایینصب بیش از حد اتیکتھا بر روی ماشینـ٤٢ماده
باشد، مگر در صورتیکه به اتیکت ایمنی در یک منطقه خاص از ھر ماشینی مجاز نمی٧ممنوع بوده و بکارگیری بیش از 

تشخیص مسئولین مربوطه ماھیت کار با ماشین مربوطه اقتضای بکارگیری اتیکتھای بیشتری را بنماید.
بینی عدد پیش٧اردی که با توجه به خطرات موجود بر روی دستگاه، تعداد اتیکتھای مورد نیاز بیش از در موتبصره ـ

راھنمای اند بایستی در کتابگذاری ھم نشدهشود، در مورد خطراتی که از اھمیت کمتری برخورداربوده و در ضمن اتیکتمی
به کتاب راھنمای کاربران « تیکتی مبنی بر ھمین مطلب یعنی: آالت به آنھا اشاره شود و ھمچنین باید از اھمراه ماشین
بر روی دستگاه استفاده نمود.» مراجعه نمایید.

آالت، تاریخ آالت مکلفند در ھنگام تھیه اتیکتھای ایمنی نصب شده بر روی ماشینکلیه سازندگان ماشینـ٤٣ماده
تعویض آن را در حاشیه اتیکت مربوطه درج نمایند.

کلیه کارفرمایان مکلفند قبل از به پایان رسیدن تاریخ مصرف درج شده بر روی اتیکتھا نسبت به تعویض آنھا از ـ١تبصره
آالت مربوطه و یا سایر مراجع ذیصالح اقدام نمایند.کننده ماشینطریق کارخانه یا شرکت تولیدکننده یا عرضه

آالت اقدام یان نسبت به نصب اتیکتھای ایمنی جدید در محلھای موردنیاز بر روی ماشیندر مواردیکه کارفرماـ٢تبصره
کنند، مکلفند تاریخ تعویض اتیکتھا را نیز مشخص نمایند.می

ناخواناشده و یا از بین در صورتی که برحسب شرایط، اتیکت ایمنی بکاررفته مدتی قبل از زمان انقضاء، ـ٣تبصره
باشد، کارفرما مکلف است در اسرع وقت نسبت به تعویض آن و سفارش اتیکتی جدید اقدام نماید.رفته

فصل سوم ـ الزامات قانونی و وظایف کارگر و کارفرما
و مکانھای که امکان حذف و از بین آالتاستفاده از تابلوھای عالیم و اتیکتھای ایمنی در کلیه محلھا، ماشینـ٤٤ماده

گذاری و ...) برای ھای ایمن، حفاظبردن و یا کنترل خطرات از سایر روشھا (مثل: کنترلھای مھندسی، استفاده از سیستم
باشد، ضروری است.کارفرما مقدور نمی

ین اقدامات الزم دیگر جھت کنترل و تواند جانشنصب عالئم و اتیکتھای ایمنی ذکرشده در این مقررات نمیـ٤٥ماده
خطر شود، لذا کارفرمایان مکلفند کلیه موارد پیشگیری مانند نظارتھای مھندسی، اصالح روشھای کاری و ایجاد شرایط کار بی

ایمنی را رعایت کرده و در صورت نیاز از عالیم ایمنی استفاده کنند.
ا تابلوی عالیم طبق مقررات در محل خود نصب و نگھداری شوند.کارفرما موظف است نظارت نماید تـ٤٦ماده
کلیه عالیم ایمنی جدید و نیز عالیم قبلی که قرار است جایگزین شوند، باید مطابق با مندرجات مفاد این ـ٤٧ماده

نامه باشند.آیین
مفھوم کلیه عالیمی که در نقاط مختلف کارگاه کارفرما مکلف است به نحو مقتضی آموزشھای الزم نسبت به ـ٤٨ماده
ای که در زمان مواجھه با عالمتھای ایمنی برای اند را به کارگران ارائه داده و نیز اقدامات احتیاطی و پیشگیرانهنصب شده

باشد را به آنان بیاموزد.جلوگیری از وقوع خطر ضروری می
آالت خارجی آالت داخل کشور و نیز واردکنندگان ماشینن تجھیزات و ماشینکلیه تولیدکنندگان و فروشندگاـ٤٩ماده

بایستی اطالعاتی را که به درک بھتر مفاھیم اتیکتھای ایمنی کاربردی بر روی قسمتھاو اجزای خطرناک و مورد نیاز 
ھای دستورالعمل کار با آنھا به هرسانی، برشورھا و کتابچھای اطالعنماید را ھمراه مدارک راھنما، برگهآالت کمک میماشین

خریداران ارائه نمایند.
ای اضافی از اتیکتھای ایمنی کاربردی بر روی محصول یا دستگاه با توجه به جنس خاص اتیکتھا، ارائه نسخهـ٥٠ماده

باشد.به ھمراه سایر مدارک مربوطه توسط تولیدکنندگان داخلی الزامی می
شده، آالت استفادهھا و یا سایر ابزار حفاظتی مناسب بر روی ماشیندر مکانھایی که از عالیم ایمنی، حفاظـ٥١ماده

باشد.الزامی به کاربرد اتیکتھا نمی
با تغییر شرایط و از بین رفتن احتمال خطر یا شرایط خطرساز در کارگاه و یا پایان مراحل کار الزم است به ـ٥٢ماده

آوری گردند.شده و یا جمعشده، سریعاً بطور ایمن پوشاندهجلوگیری از گمراه شدن کارگران، عالیم نصبمنظور
کارفرما مکلف است تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی را در زمانھای الزم تمیزکرده و به دقت از آنھا نگھداری ـ٥٣ماده

شد.نماید تا محتوای آنھا به آسانی قابل رؤیت با
کلیه کارگران موظف به حفظ و نگھداری از عالیم ایمنی تھیه شده توسط کارفرما در حیطه وظایف و ـ٥٤ماده

باشند.مسئولیتھای خویش می
کارفرما مکلف است تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی را در مواقع لزوم، تعمیر و یا تعویض نماید.ـ٥٥ماده
بازدید از تابلوھا توسط مسئول مربوطه به منظور پایداربودن، استحکام و ایمنی تابلو و سازه آن باید حداقل در ـ٥٦ماده

مراحل زیر انجام گیرد:
الف ـ قبل از شروع به استفاده از آن

ب ـ پس از ھرگونه تغییرات و ایجاد وقفه در استفاده از آن
وقوع باد شدید، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری تابلوھا مورد تردید قرارگیرد.ج ـ پس از

رؤیت مشخص شوند و درخصوص دربھای خروج اضطراری، این دربھا بایستی با عالمتھای خروج واضح و قابلـ٥٧ماده
مچنین دربھای مجاور دربھای اصلی خروج اضطراری که به سمت فاقد ھرگونه نشانه یا عالمتی غیر از عالمت خروج باشند. ھ

شود.دھنده این امر استفادهشوند، بایستی مشخص شده و بر روی آنھا از عالیم نشانمسیرھای خروجی منتھی نمی



وی عالمت یا نامه، طراحی، چاپ، انتشار، واردات و ساخت ھرگونه تابلاز تاریخ تصویب و اجرای این آیینـ٥٨ماده
اتیکت ایمنی مربوط به کارگاھھای مشمول قانون کار منوط به کسب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی 

کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی) خواھدبود.
باشد، نیازی به نداشتهنظافت، تعمیر و تعویض تابلوی عالیم ایمنی در صورتیکه مغایرتی با مشخصات مجوز تبصره ـ

اخذ مجوز جدید ندارد.
نامه بوده و قانون کار جمھوری اسالمی ایران کارفرمایان مکلف به رعایت مفاد این آیین٩٥براساس ماده ـ٥٩ماده

باشند.الذکر موظف به رعایت مفاد تابلوی عالیم و اتیکتھای ایمنی میماده فوق٢کارگران نیز برابر تبصره
قانون کار جمھوری اسالمی ایران در ٩١و ٨٥تبصره و به استناد مواد ١٨ماده و ٦٠نامه مشتمل بر این آیینـ٦٠ماده

به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی ١٥/١١/١٣٨٦شورای عالی حفاظت فنی مورد تأیید و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٦جلسه مورخ 
.است(آقای دکتر محمد جھرمی) رسیده
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