
 

 

 مقررات ملی  21در زمینه تاورکرین بر اساس مبحث موارد کنترلی 

 شماره گزارش : مرحله پیشرفت : تاریخ بازدید :

 ناحیه شهرداری : منطقه شهرداری : شماره پروانه ساختمانی: شماره پرونده :

 دقیق ملک :نشانی 

 شماره تماس: نام و نام خانوادگی مالک :
 شماره تلفن همراه شماره نظام مهندسی کاربشماره پروانه اشتغال  نام و نام خانوادگی مهندس ناظر

    

 ؟را به نماینده قانونی سپرده است مالک اجرا اجرای پروژه با خود مالک است ؟ مجدی ذیصالح ) دارای پروانه اشتغال (

 خیر بلی خیر بلی ندارد دارد

 آقا / خانم / شرکت : نام سرپرست کارگاه : آقا / خانم / شرکت :

 شماره تماس : شماره تماس : شماره پروانه اشتغال به کار :

 شماره تماس :

 

 نشانی : نشانی :

 چک لیست
 پیش و به هنگام نصب موارد  کنترلی                                                    ردیف

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان : 11و  9-3-1-11بند  1

 خیر بلی آیا مالک طی قرارداد کتبی اجرای عملیات ساختمانی را به سازنده ) مجری ( ذی صالح سپرده است ؟ -الف 1-1

 خیر بلی آیا مجری ذیصالح در پروژه / کارگاه حضور دارد ؟ –ب  1-2

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان : 1-1-6-11بند  1

آیا نصب و آماده به کار شدن تاور کرین توسط اشخاص ذی صالح انجام می شود و تاییدیه شروع به کار اخذ  2-1

 شده است ؟
 خیر بلی

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :  13-1-6-11بند  3

آیا محل استقرار و مسیر حرکت دستگاه بازدید شده تا در موقع حرکت و کار ، خطر برخورد با سایر  –الف  3-1

 جرثقیل ها ، کابلهای برق ، تاسیسات و بناهای موجود پیش نیاید ؟
 خیر بلی

 خیر بلی شده است ؟  آیا حریم ایمنی خطوط هوایی انتقال برق و .... رعایت -ب 3-2

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :  8-1-6-11بند  4

ئن در محل جهت مهار بصورت مطم ی،آیا بررسی استحکام و مقاومت زمین محل استقرار دستگاه و پِ –الف  4-1

 ، توسط اشخاص ذی صالح بعمل آمده و تاییدیه فنداسیون به صورت مکتوب اخذ شده است ؟نصب
 خیر بلی

، اطمینان حاصل شده و حداکثر نیروی باد و طوفان در محلآیا جهت مهار دستگاه تاور کرین در مقابل  -ب 4-2

 کنترل های الزم توسط شخص ذیصالح بعمل آمده است ؟
 خیر بلی

5 
آیا براساس آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین ) ارتینگ ( مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، دستگاه 

 ) چاه ارت ( است ؟ سیستم ایمنی ارتینگ جهز بهتاور کرین م
 خیر بلی

 اتور کرین -  چک لیست کنترل ایمنی



. 

 :مهرو امضا                                      :نام نام خانوادگی مهندس ناظر :                                    تکمیلتاریخ 

   

 

 : / توضیحاتسایر

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :  14-1-6-11بند  6

، از مرجع رسمی ساختمان مجوز عابر و فضای عمومی و خصوصی مجاورآیا در صورت عبور بار از روی م –الف  6-1

 زم اخذ شده است ؟ال
 خیر بلی

 برداری از تاور کرین در کارگاه در زمان بهرهموارد کنترلی 

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :  11-1-6-11بند  7

آیا اپراتور ) متصدی ( تاورکرین دوره آموزشی الزم را طی نموده و دارای برگ گواهی مهارت فنی از  –الف  7-1

 ای است ؟سازمان آموزش فنی و حرفه
 خیر بلی

، ز مراکز مورد تایید وزارت بهداشت( تاورکرین دارای برگ گواهی بهداشتی و سالمت اآیا اپراتور )متصدی –ب  7-2

 درمان و آموزش پزشکی است ؟
 خیر بلی

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان :  11-1-6-11بند  8

 خیر بلی آیا دستگاه در زمان بهره برداری دارای کمک متصدی ) عالمت دهنده یا ریگر ( است ؟ –الف  8-1

، آموزش الزم را دیده ودارای برگ گواهی مهارت فنی از ک متصدی ) عالمت دهنده یا ریگر (آیا کم -ب 8-2

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای است ؟
 خیر بلی

 وضعیت ممیزی مقررات ملی ساختمان :مبحث دوازدهم   9-1-6-11بند  9

ستگاه تاور کرین ، شخص ذیصالحی را برای د نکار / سازنده یا متولی بهره برداری ازآیا مجری / پیما -الف  9-1

 کنترل های روزانه و هفتگی کلیه قسمتهای دستگاه تاور کرین بکار گمارده است ؟
 خیر بلی

دوره ای  دستگاه توسط شخص ذیصالح و آزمایش کلیه قسمت های  آیا معاینه های فنی و بازدید های -ب 9-2

 دستگاه هر شش ماه یکبار انجام می شود و گواهی سالمت تاورکرین ) برگ گواهی اجازه کار ( اخذ می گردد ؟
 خیر بلی

 وضعیت ممیزی مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان : 11-1-6-11بند  11

11-1 
آیا شناسنامه فنی تاور کرین ) دفتر یا پرونده ای که تعمیرات اساسی ، تعویض قطعات و لوازم که به  –الف 

امضای شخص ذیصالح رسیده ، همچنین گواهی نامه صالحیت اپراتور و کمک اپراتور و مجوز سالمت تاور 

 گارگاه موجود است ؟ کرین در آن ثبت و نگهداری و همزمان با هرگونه تغییرات بروز می شود ( در دفتر

 خیر بلی

 موارد کنترلی در قبل از برچیدن تاور کرین در کارگاه

 خیر بلی آیا برچیدن ) دمونتاژ( تاور کرین توسط شخص ذیصالح انجام می شود ؟ 11

آیا تدابیر الزم برای ایمن سازی فضاهای مجاور دستگاه در زمان  دمونتاژ و برچیدن آن توسط شخص ذیصالح  12

 اندیشیده شده است ؟
 خیر بلی

 سایر

 خیر بلی  ؟ چک لیست مجددا کنترل شده است 7اپراتور آیا موارد ردیف  تغییر در صورت 13

 خیر بلی چک لیست مجددا کنترل شده است ؟ 7در صورت تغییر ریگر آیا موارد ردیف  14

چک لیت مجددا کنترل شده  -6-5-4-3-2در صورت هرگونه جابجای محل تاور کرین ، آیا موارد ردیف های  15

 است ؟
 خیر بلی

 خیر بلی آیا تاریخ انقضای گواهی سالمت تاور کرین کنترل شده و تمدید آن مجدد انجام شده است ؟ 16



 فرم ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی اتور کرین

 به : آقای / خانم / شرکت : 

 مالک / سازنده ) مجری ( / نماینده قانونی مالک ؛ کارگاه ساختمانی به مشخصات جدول ذیل 

 ( مستقر در کارگاههای تحت مسولیت ایمنی تاور کرین )هایم اجرای ضوابط : ابالغ عدموضوع

 تاریخ : شماره نامه : نام و نام خانوادگی مالک :

 ناحیه شهرداری: منطقه شهرداری : شماره پروانه : شماره پرونده:

 نشانی پستی ملک :

 

 

ذیل ابالغ می گردد . لذا فعالیت بدینوسیله موارد نقص مقررات ایمنی مرتبط با تاورکرین مستقر در کارگاه به شرح 

، تا اطالع ثانوی ممنوع بوده و صدور مجوز فعالیت منوط به رفع موارد مندرج کرین بدلیل اشکاالت مشاهده شدهتاور

 .باشد مستندات مربوطه ( امکانپذیر میو دستور کتبی اینجانب ) پس از رویت 

 مشخصات تاور کرین

 ظرفیت باربری: :سال ساخت  مدل : مارک :

 موارد تخلف از مقررات ایمنی با عملکرد تاور کرین

 اقدام مقتضی برای رفع تخلف توضیح تخلف بند مرتبط با تخلف و نقص ایمنی ردیف

1    

    

    

    

    

 نام مهندس ناظر :

 

 مهر و امضا : شماره پروانه مهندس ناظر :

 ،  اقرار...... مالک / سازنده ) مجری ( / نماینده قانونی مالک..........................................................اینجانب 

 را دریافت نمودم .نمایم ابالغیه به شرح موارد فوق االشاره  می

 مهر و امضا واثر انگشت                                                                                                                             
 

  

 



 رد سازمان نظام مهندسی ساختمان   عدم اجرای ضوابط ایمنی اتور کرینفرم ثبت ابالغ 

 

 سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان البرز 

 کارگاههای ساختمانی ایمنی  –واحد کنترل و ترویج مقررات 

 موضوع : اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاورکرین در کارگاه 

 

 با سالم 

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد  -8-5-1-12احتراماً، با توجه به بند 

به شماره پروانه ساختمانی و  .......................................کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به پالک ثبتی تاور

 ............................................................................................. ................................................. به آدرس ...............................................

..................................................................................................................................................................................................................

 به شرح ضمایم پیوست اعالم میگردد.

 در این زمینه به عمل آید .خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی 

 

 

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر 

 مهر و امضاء                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رد شهرداری   فرم ثبت ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی اتور کرین

 

 .......................................مدیریت محترم شهرداری )منطقه( 

 موضوع : اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاورکرین در کارگاه 

 

 با سالم 

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد  -8-5-1-12احتراماً، با توجه به بند 

به شماره پروانه ساختمانی و  .......................................کرین مستقر در کارگاه ساختمانی به پالک ثبتی تاور

 ............................................................................................. ................................................. به آدرس ...............................................

..................................................................................................................................................................................................................

 به شرح ضمایم پیوست اعالم میگردد.

 در این زمینه به عمل آید .خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی 

 

 

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر 

 مهر و امضاء                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رد اداره  کار    فرم ثبت ابالغ عدم اجرای ضوابط ایمنی اتور کرین

 

 ریاست محترم اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز 

 واحد بازرسی کار 

 موضوع : اعالم نقص اجرای ضوابط ایمنی تاورکرین در کارگاه 

 

 با سالم 

کرین ، موارد نقص ایمنی مرتبط با عملکرد تاورنامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی آیین 7ماده احتراماً، با توجه به 

شماره پروانه ساختمانی  بهو  .......................................مستقر در کارگاه ساختمانی به پالک ثبتی 

 ............................................................................................. ................................................. به آدرس ...............................................

..................................................................................................................................................................................................................

 به شرح ضمایم پیوست اعالم میگردد.

 ن زمینه به عمل آید .خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات مقتضی در ای

 

 

 نام و نام خانوادگی مهندس ناظر 

 مهر و امضاء                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


