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 ه نام خداوند بخشنده مهربانب

 هدف:

و کااه  آیایه هااي    پیشايیري   کشار،  محافظت از نیروي انساني و منااع  ماا ي    هدف از تدوین این آیین نامه

که حمل  یتي عا، و فرایندهاي مرتبط عا آن انجاا   مي عاشد  ،  کلیه کا،گاههائي  و ا،تقاء یطح عهره و،ي شغلي

 .مي گیر 

 دامنه شمول:

قانرن کا، که نیروي شاغل عه نرعي عا حمل  یتي عا، یرو  85ما ه   ، کلیه کا،گاههاي مشمرلاین آیین نامه 

 ایت.الز  االجر کا،  ا، 

 تعاریففصل اول: 

 مل دستی بار:ح

هال  ا ن     کشیدن آو، ن  پایین  عر نعاال  عا یير عخ  هاي عدن که همراه  یاانتقال و جاعجائي  عا، تریط  یت 

 مي عاشد. و یا ترکیبي از مرا،  فرقعا،  چرخاندن  نيه  اشتن

 ارگونومی:

 یت ها و قاعلیت هاي انساان  شاغل و تجهیزات عه گرنه اي که متنایه عا محدوم علم اصالح و عهینه یازي محیط 

 عاشد.

 بار متعارف :

کاه  ایات  کاا،گري  قاعل حمل عرییله   ،جه حرا،ت آن  وزن و  نرع اععا   اندازه  عا،ي ایت که عا ترجه عه شکل 

  ا،اي شرایط جسماني منایه عاشد.

 بار سنگین:

 عیشتر عاشد. ف شده  ، ضمائمو حدو  تعری و  مجاز ترصیه شده  ، این آیین نامهعا،ي ایت که وزن آن از حد

 :ایستگاه کار

 ه فعالیت مرعرط عه خر  مشغرل ایتفضایي ایت که کا،گر  ، آن فضا عه کمک تجهیزات و ویایل کا، ع
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 فیزیولوژی کار:

شاخه اي از علم ا،گرنرمي ایت که  ، آن قاعلیت و ترانمندي افرا   ، انجا  فعالیت هاي جسماني ینجیده 

 میشر .

 :دست بارهای بد

 :هایي هستند که عا،

 شر  ،جه خم  90تا عاید  یت عراي نيهداشتن آن مچ الف( 

   تیز و  عرنده  ا،ندلبه هاي  ب(

   واق  شده اندظروفي که عه  یت خرب جفت نمي شرند و  ا،اي  یته منایه نیستند  ، ج(

  .قرا،  ا،ند از ویط خم مي شرندکه کیسه هاي نر    ، (

 مقررات : دومفصل 

 ذیل ممنرع ایت:،  ا ، مر عصر،ت انفرا ي عا، حمل  یتي -1ا ه م

 .ینيین عاشدوزن عا، الف ( عراي نرع کا،ي که انجا  مي گیر  

   .قرا، گرفته عاشد (خا،ج ازحدو  عین ،ان پا و شانه) ب (  ، جایي عسیا، علند یا کرتاه

و یا جلاري  یاد شاخا ،ا    مشکل عاشد ه آن  یتریي ع امکان که و یا  ا،اي شکلي عر ه حجیم  ، عز،گج ( عسیا

 عيیر .

 عطر،یکه گرفتن آن مشکل عاشد . لبه هاي تیز عر هلغزنده و یا  ا،اي   ( مرطرب  

یاا ماالت    نیماه پار   عشاکه آن عدلیل حرکت محتریات آن تغییر نماید ) عراي مثاال  ثقل  مرکزعر ه و یا عي ثبات ها ( 

 .ییمان  اخل فرغرن (

 همراه عاشد وضعیت عدني خطرناك ) نظیر چرخیدن  خم شدن طرالني یا کشیده شدن عدن (حرکات یا عا (  و

حمل  یتي عا،  ، صر،ت وجر  شرایط نامنایه جري  محیطي و کا،گاهي که احتمال عروز عیما،یهااي   –2ما ه 

 ناشي از کا، میرو  ممنرع ایت.
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اشته عاشد )عراي مثال کاا،  ، محایط هااي عااز و     چنانچه شرایط انجا  کا، محدو یت هایي ،ا عه همراه   تبصره:

کاه وزا،ت عهداشات    مجاازي (که نتران شرایط محیط کاا، ،ا  ، محادو ه هااي    گر  و مرطرب یا  غیر قاعل کنترل

تعیین زمانهااي ایاتراحت     کاه  وزن عا، اليري کا، تغییر  تمهیدات  یيري از جمله  نيهدا،ي نمر  اعال  نمر ه 

 عمال شر .اپی  عیني و   اتریط کا،فرم هو تغذیه منای الز 

 ازعایستي  ،ا انجا  مي  هند حمل  یتي عا، ، فرایند شغلي خر  عطر، پیریته یا ناپیریته کا،گراني که  -3ما ه 

عاا وظیفاه    نظیر قد و وزن و جنسایت متنایاه   يعر ه و از نظر شرایطعرخر، ا، ،وحي و ،واني   یالمت جسمي

 عاشند. محرله

ا،گیري کا،گران مذکر، منرط عه انجا  معاینات عدو و حین ایتخدا  عریژه معاینات مرعارط عاه آیایه    تبصره: عک

 مي عاشد. قرانین کا، و تامین اجتماعيهاي ایکلتي عضالني مطاعق 

مکاانیکي منایاه و یاا     یاا تجهیازات   حمل  یتي عا،  ، صر،تي مجاز ایت که امکان ایتفا ه از ویاایل  –4ما ه 

 مقدو، نباشد. و ایستياههاي کا،ي کا،گاهي نظیر چیدمان  یتياهها و تجهیزاتاصالح شرایط 

شنایائي  ،ا ، کا،گاه ،ا ا،زیاعي و خطرات مرعرطه حمل  یتي عا،چيرنيي وضعیت  مکلفند کا،فرمایان –5ما ه 

 چرخ  کاا،  یه انجا  عسته عندي منا مانند عهبر  ایستياه کا، عا ایتفا ه از ،اهکا،هاي صحیح و عملي  ونمر ه 

 پی  عیني زمان ایتراحت نسبت عه تقلیل تن  هاي کا،ي ناشي از حمل  یتي عا، اقدا  نماید. و

 کا،فرما مکلف ایت ویایل حفاظت فر ي متنایه عا حمل  یتي عا، ،ا عراي کا،گران فراهم نماید. –6ما ه 

و ایمني  ، زمینه حمل  یتي عا، کاه از   کا،گران مرظفند عه کلیه  یتر،العمل ها و ترصیه هاي عهداشتي –7ما ه 

طرف کا،فرما و مراج  ذیصالح ا،ائه میير   عمل نمر ه و از ویایل حفاظت فر ي که تریط کافرما عدین منظر، 

 تهیه شده ایتفا ه نمایند.

ضمن تعلیم ،وشهاي صحیح و منایه حمل  یتي عا،  کا،گران خر  ،ا از خطارات   مکلف ایت کا،فرما – 8ما ه 

   تمالي آگاه نمر ه و نظا،ت هاي الز  ،ا  ،این زمینه ها اعمال نماید.  اح

پای   ،ا کا،فرما مکلف ایت  یتيیره هاي متنایه عا نرع عا، عراي گرفتن عساته هاا و عا،هااي عد یات      -9ما ه 

   عیني نماید.
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یال عاید مطاعق ،وش  19-50 ، فعالیت علند کر ن عا، میزان مجاز عا، عراي کا،گران مر  عا گروه یني  -10ما ه

 شر .عمل  1محایباتي مند،ج  ، ضمیمه شما،ه 

 ،صد مقادا، عدیات آماده     75یال  50نرجران و مر  عاالي میزان مجاز علند کر ن عا، عراي کا،گران  -1تبصره 

 از ،وش فرق مي عاشد.

مقادا، عدیات    ،صاد   یاال هفتاا    19-50زن عا گروه یاني  میزان مجاز علند کر ن عا، عراي کا،گران  -2تبصره 

 آمده از ،وش فرق مي عاشد.

 ،صد مقادا، عدیات آماده     45یال  50میزان مجاز علند کر ن عا، عراي کا،گران نرجران و زن عاالي  – 3تبصره 

 از ،وش فرق مي عاشد.

 نبایاد از مقاا یر مناد،ج  ،    و عمار ي   ، حالات افقاي   منظر، کشیدن و هل  ا ن عا، نیروهاي وا، ه عه -11ما ه 

 .ضمیمه تجاوز نماید 2و  1ول اجد

 3و  5حداکثر وزن عا، جهت علند کر ن عا،  ، کا،هاي نشسته عراي مر ان و زناان نبایاد عاه ترتیاه از      -12ما ه 

 کیلرگر  عیشتر عاشد.

حمل و جاعجایي عا، عراي زنان  ، طرل مدت عاا، ا،ي و همچناین  ه هفتاه پا  از زایماان ممنارع ماي         -13ما ه 

 عاشد.

و نظاایر آن کاه  ،      یایمان عرنج  گند   شکر  کر هاي شایمایي آ،   کا،فرمایان مکلف اند کیسه هاي  – 14ه ما 

کیلرگر  عساته عنادي    20مراحل ترلید  اخلي تا مصرف نیاز عه حمل  یتي  ا،ند ،ا  ، کیسه هاي عا وزن حداکثر 

 و عرضه نمایند.

جهت حمل  یتي مرا  یمي و شیمیایي که مراجهه پریتي یا ایتنشااقي یاا گرا،شاي عاا آن منجار عاه        -15ما ه 

ایجا  آییه یا مسمرمیت میير   ایتفا ه از ظروف یا محفظه هاي مقاو   ، عسته و محصر، که امکاان مراجهاه   

،  نظار عاشاد الزاماي    عا مرا  مذکر، وجر  نداشته و  ا،اي عرچسه حاوي مشخصات ما ه شیمیایي یا یمي مار 

 ایت.

مسیرلیت نظا،ت عر حسن اجراي مقر،ات مند،ج  ، این آیین نامه ععهاده عاز،یاان عهداشات حرفاه اي      –16ما ه 

 وزا،ت عهداشت مي عاشد.
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 فصل سوم: جرایم و مجازات ها

هار گرناه    مسئرلیت ،عایت مقر،ات این آئین نامه عر عهده کا،فرماي کا،گااه عار ه و  ، صار،ت وقارع     -17ما ه

 قاانرن کاا، عمال شاده و     176و  175مطااعق مارا     عه  لیل عد  ترجه عه الااازامات قاانرني   عیما،ي ناشي از کا،

مرظف عه ،عایت  یاتر،العمل  نیز و کا،گران  وا، ه عه زیان  یاادگان مي عاشد مکلف عه جبران خسا،تکا،فرما 

 .ها و ترصیه هاي آمرزشي  ، زمینه حمل  یتي عا، مي عاشند

قااانرن کا، جمهر،ي ایالمي   91    85عه ایاتانا  مرا  تبصره  5 و ما ه 17فصل و  3این آیین نامه مشتمل عر   

 عهداشت  ،مان و آمرزش پزشکي ،ییده ایت.یر عه تصریه وز 2/11/89 تا،یخ ، ایاااااران  
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 ضمائم

 1ضمیمه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1جدول 

 خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی حدود مجاز توصیه شده در 

 شرایط
نیروهایی که نباید از آن تجاوز 

 نمود )برحسب کیلوگرم( 
 مثال هایی از نوع کار

 الف : وضعیت ایستا ه

تما  عدن  ، کا،  خالت  -1

  ا، 

 حمل عا، عا فرغرن کیلرگر  نیرو 23

عضالت اصلي  یات و   -2

 شااااااااااااااااااااااااااانه 

ه شاده   یت ها کامالً کشید

 اند 

 کیلرگر  نیرو11
خم شدن عر ،وي یک مان  عراي حرکت  ا ن یک شئي یاا هال   

  ا ن یک شئي  ، ا،تفاع عاالتر از شانه

 کیلر گر  نیرو 19 ب : زانر ز ن  

عر اشتن یا جاعجا نمر ن یک قطعه از  یتياه هنياا  تعمیار و   

 نيهدا،ي .

ترنال   جاعجا نمر ن اشیا  ، محیط هاي کا،ي یر عسته نظیار 

 کانال هاي عز،گ ها یا

 کیلرگر  نیرو 13 ج :  ، حالت نشسته 

کا،کر ن عاا یاک اهار  عمار ي نظیار  یاتيیره هااي کنتارل  ،         

 ماشین آالت ینيین.

 عر اشتن و گذاشتن ییني ها و یا محصرل عر ،وي نرا، نقاله
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 2ضمیمه 

 2جدول 

 دادن بار در راستای عمودی کشیدن و هل در خصوص نیروی توصیه شده حدود مجاز 

 شرایط

محدوده باالیی نیرو 

 )برحسب کیلوگرم( 

 

 مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسا  عه یامت پاائین    ، ا،تفااع    

 عاالي یر

 کیلرگر  نیرو 55
کا،کر ن عا ییساتم کنتارل   گارفتن قاالب     

 نظیر  یتيیره ایمني یا کنترل  یتي

 کیلر گر  نیرو 20

ک جرثقیال زنجیاري   گیاره    عکا، انداختن یا 

 5هااي عرقاي  یاطح گیاره قطاري کمتار از       

 یانتیمتر  اشته عاشد.

 عکا، انداختن کنترل   گرفتن قالب کیلرگر  نیرو32 کشیدن عه یمت پائین تا ا،تفاع شانه 

( عاااالي in10)cm25کشاایدن عااه یاامت عاااال  

 یطح زمین  

 ا،تفاع آ،نج   

 ا،تفاع شانه 

 کیلرگر  نیرو32

 ر گر  نیروکیل 15

 کیلرگر  نیرو5/7

 علند کر ن یک شیي عا یک  یت

 علند کر ن  ، یا  ،پرش

 کیلر گر  نیرو 29 فشا،  ا ن عه یمت پائین تا ا،تفاع آ،نج

عسته عندي کار ن   عا،عنادي   مهار و مار      

 کاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ن 

 عسته ها

 کیلر گر  نیرو 20 فشا،  ا ن عه یمت عاال تا ا،تفاع شانه

یا انتهاي شایئي نظیار   علند کر ن یک گرشه 

یک لرله یا تیر آهن  علندکر ن یک شایئي تاا   

 قسمت عاالي قفسه
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 آناليز بلند کردن دستی بارمحاسبه  نحوه :3ضميمه 

 :نر  افزا،  عه کمک جهت علند کر ن  یتي عا،مجاز  و تعیین حد

  WorkSafeBC Lift-Lower Calculator. امکان پذیر مي عاشد 

 مي عاشد.  عهره عر ا،يه ذکر ایت که این نر  افزا، عصر،ت ،ایيان از طریق اینترنت قاعل الز  ع

خیار  یاا  ایات  جهت تعیین اینکه آیا عا، علند شده   ، حاد مجااز    یتي   یتر،العمل زیر مراحل انجا  محایبه ، 

 :  عیان شده
 وزن عا، مر،  نظر ،ا یا  اشت کنید)عر حسه کیلرگر ( -1

 کیلرگر :وزن عا، عر حسه 
عا ترجه عه مرقعیت  یت فر   ، زمان شروع علند کر ن )پایین آو، ن ( عا، یکي از اعدا  مرجر   ،  -2

 مستطیل هاي شکل زیر ،ا انتخاب کنید.

 

 
 

مدت زمانیکه  ، طرل ،وز صرف علند کر ن نیز عا ترجه عه تعدا   فعات علند کر ن عا،  ، هر  قیقه و  -3
 مر،  نظر ،ا از جدول زیر انتخاب کنید. )عر حسه یاعت( عد عا، میشر 

  ، نظر عيیرید. 1 قیقه  مقدا، این عد  ،ا  5نکته: عراي علند کر ن عا، عه میزان کمتر از یکبا،  ، 
 
 
 

 چند یاعت  ، ،وز تعدا   فعات علند کر ن عا،  ،  قیقه
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 کمتر یا 
  1مساوي 
 یاعت

عیشتر یا  یاعت 2-1
 2مساوي 
 یاعت

 0.85 0.95 1  قیقه 5تا  2ر ن عا، عین یک عا، علند ک
 0.75 0.9 0.95 یک عا، علند کر ن عا،  ، هر  قیقه

 0.65 0.85 0.9 عا، علند کر ن عا،  ، هر  قیقه 3تا  2
 0.45 0.7 0.85 عا، علند کر ن عا،  ، هر  قیقه 5تا  4
 0.25 0.5 0.75 عا، علند کر ن عا،  ، هر  قیقه 7تا  6
 0.15 0.35 0.6 د کر ن عا،  ، هر  قیقهعا، علن 9تا  8

 0.0 0.2 0.3 عا، علند کر ن عا،  ، هر  قیقه 10عی  از 

 

،ا انتخاب  1،ا انتخاب و  ، غیر اینصر،ت عد   0.85عاشد عد  چرخ   اشته  ،جه  45اگر فر  عی  از  -4
 نمایید.

 ،ا  ، فرمرل زیر جایيذا،ي نمایید. 4تا  2اعدا  انتخاب شده  ، مراحل  -5

 4* عد  مرحله 3* عد  مرحله 2= عد  مرحله )عر حسه کیلرگر ( حد مجاز علند کر ن عا،
 ایت؟ 5کمتر از میزان حد مجاز علند کر ن مرحله  1آیا وزن عا، علند شده  ، مرحله  -6

 اگر جراب علي ایت   خطري وجر  ندا، 
 اگر جراب خیر ایت   خطر وجر   ا، .

مطاعق نکات عاال ،ا  5تا  1ن عا،هایي عا وزن هاي مختلف عاشد مراحل کر اگر شغلي مستلز  علند نکته : 
 انجا   هید:ذیل 

 عیشترین وزن عا،ي که تریط فر  علند میشر  ،ا قرا، مي  هیم 1 ، مرحله  -1
  ، نظر میيیریم  ، عدترین وضعیت عدني،ا عمل علند کر ن عا،  2 ، مرحله  -2

 و  ، نظر گرفتهر ن عا، که معمرال اجرا میشر  ،ا ،وش انجا  علند کمتداول ترین  ، مرحله یر   -3
میشر  عراي تما  مراحل علند کر ن ) عا، (  ، یک ،وز کا،ي ایتفا ه  که از فرکان  و مدت زمان

 .عکا، عرید


