
 

 11 از 1 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

  1پیوست 

 

 

 



 

 11 از 2 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 2پیوست 

     مرکز اورژانس تهران

 اولیه های کمک کیت در موجود تجهیزات لیست

 تعداد تجهیزات ردیف تعداد تجهیزات ردیف

 یک جفت دستکش استریل 9 یک عدد بتادین بزرگ 1

بستهیک  گاز ساده 2  ده جفت دستکش التکس 11 

 دو عدد کیسه یخ 11 ده عدد گاز استریل 3

 یک عدد قیچی 12 دو عدد CMچسب  4

سانتی 5باند  5  یک عدد پنس 13 چهارعدد 

 دو عدد سنچاق 14 دو عدد باند کشی یا خود چسب 6

 دو عدد سرم شستشو نیم لیتری 15 یک بسته پنبه 7

عدد 11 ماسک پاچه ای صورت 8  یک عدد چراغ قوه 16 

 

 نکات قابل توجه :

 .کلیه تجهیزات فوق در داخل جعبه کمکهای اولیه قرار گیرند 

 .جعبه کمکهای اولیه در جای تمیز ، قابل مشاهده قرار گیرد 

 .تاریخ انقضاء لوازم مصرفی بطور مرتب کنترل شود 

 .بعد از استفاده ، لوازم مصرفی جایگزین شوند 



 

 11 از 3 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 3پیوست 

 فنی دستگاه/ وسیلهشناسنامه 

 سال ساخت و زمان نصب : نام دستگاه/ وسیله :

 تعداد کابین و ظرفیت هر کابین : ظرفیت کل دستگاه/ وسیله :

 وضعیت مالکیت : نعداد خدمه/ اپراتور :

 شماره تماس مالک/ بهره بردار : نام سازنده :

 آدرس مالک/ بهره بردار :

 آدرس محل نصب :

 سرعت و جهت حرکت دستگاه/ وسیله : دستگاه/ وسیله :نوع سیستم محرک 

 توان دستگاه/ وسیله : ارتفاع دستگاه/ وسیله :

 محدودیت های قدی ، وزنی و سنی و سایر :

 مشخص نمودن اجزاء واقع در معرض سایش و خرابی :

 توضیحات تکمیلی مورد نیاز :

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 11 از 4 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 4پیوست 

 نشانیحداقل تعداد دستگاه های آتش 

 ظرفیت ثبت شده دستگاه/ وسیله تفریحی

 )تعداد استفاده کنندگان(

 تعداد دستگاه های آتش نشانی

 دسته بندی دستگاه/ وسیله تفریحی )فهرست عالئم را ببینید(

 ث ت پ ب الف کمتر و مساوی از بیشتر از

0 5 1 1 1 1 1 

5 00 0 0 1 1 1 

00 50 3 0 0 0 1 

50 - 3 3 3 0 1 

 

 : عالئم فهرست

 ذوب نقطه با موادی یا و اشتعال قابل مواد جنس از سازه یک در گرفته قرار و شده ساخته الف : دسته

 پایین

 پالستیک و آلومینیوم چوب، مثل

 آزاد هوای در و بوده پایین ذوب نقطه دارای که موادی یا اشتعال قابل مواد از شده ساخته ب : دسته

 .است گرفته قرار

 یا اشتعال قابل مواد توجهی قابل مقدار از آن در که سازه یک در گرفته قرار و شده ساخته :پ  دسته

 .است شده استفاده پایین ذوب نقطه ی دارا مواد

 .نباشد مواد به اشتعال قابل و پایین ذوب نقطه با مواد از توجه قابل تعداد شامل ت : دسته

 .دارد را سوزی آتش خطر احتمال حداقل که شده ساخته روشی به ث : دسته

 

 

 



 

 11 از 5 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 5پیوست 

 بادی وسیله گذاری نشانه

 شود : گذاری نشانه زیر اطالعات حداقل با دائمی و خوانا بطور باید بادی وسیله هر -

 دمنده دستگاه اندازه و نوع .1

 کننده استفاده قد حداکثر .2

 کنندگان استفاده تعداد حداکثر .3

 فرد به منحصر شناسایی های شماره یا شماره .4

 تولید سال .5

 مجاز نمایندگی یا کننده وارد کننده، توزیع یا کننده تولید آدرس و نام .6

 لولههای و بازرسی های لوله نظر ها لوله سایر با که شود گذاری نشانه بگونهای باید اتصال )های لوله(لوله

 .نشود اشتباه تخلیه

 .باشد رویت قابل وضوح به است استفاده حال در بادی وسیله هنگامیکه باید ها گذاری نشانه این

 : شود گذاری نشانه زیر اطالعات حداقل با دائمی و خوانا بطور باید دمنده دستگاه هر -

 اندازه و نوع .1

 فرد به منحصر شناسایی شماره .2

 تولید سال .3

 کننده توزیع یا کننده تولید آدرس و نام .4

 

 
 .باشد رویت قابل وضوح به است استفاده حال در بادی وسیله هنگامیکه باید گذاریها نشانه این

 

 

 

 

 



 

 11 از 6 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 6پیوست 

 دهنده هشدار تابلوهای
 برداری بهره های محدودیت یا وسیله از ایمن استفاده اشخاص، کنترل جهت تابلوهایی باید نیاز درصورت

 شامل بایستی تابلوها این روی بر اطالعات.شوند نصب وسیله روی بر آشکار و خوانا واضح طور به آن از

 :باشند زیر موارد

 .کنندگان استفاده مجاز قد حداکثر یا حداقل  -الف

 قد با اشخاصی شدن سوار از ممانعت جهت اپراتورها به کمک برای قد شاخص یک از توان می -یادآوری

 .کرد استفاده غیرمجاز

 به نیاز وسیله توسط ایجادشده نیروهای مواردیکه در نیاز مورد بدنی قدرت مورد در هایی توصیه  -ب

 .دارند کننده استفاده شخص بدن کنترل یا اعضا از استفاده

 .هستند دارویی درمان تحت یا دارند پزشکی مشکالت هستند، باردار که افرادی برای هایی توصیه  -پ

 .هستند مخدر مواد یا الکل تاثیر تحت که افرادی برای هایی توصیه -ت

 .حرکتی عوارض یا بیماری آمدن وجود به احتمال مورد در هایی توصیه  -ث

 استفاده محدودیت دستورالعمل اساس بر وسیله از ایمن برداری بهره مورد در ویژه های توصیه سایر  -ج

 توسط طراح شده ارائه کننده

 : نمونه

 

 باشد. می سال 11 باالی دستگاه از گان کننده استفاده از سنی محدوده .1

 باشد. می گرم کیلو 57 دستکگاه از کننگان استفاده وزنی محدوده .2

 ارتفاع، از ترس فشار، افت ذهنی، و جسمانی معلولیتهای صرع، قلبی، ناراحتیهای با افراد استفاده .3

 گان. کننده مصرف و سرگیجه و تهوع حالت

 است. ممنوع آور خواب شیمیایی داروهای .4

 باشد. می ممنوع وسیله از باردار های خانم استفاده .5

 باشد. می ممنوع آدامس و نوشیدنی غذایی، مواد هرگونه مصرف بازی، حین در .6

 از استفاده هنگام خوراکی مواد و کیف کاله، عینک، قبیل از اضافی وسیله هرگونه داشتن همراه .7

 باشد. می ممنوع وسیله



 

 11 از 7 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 
 

 باشد. می ممنوع اکیدا محافظ میله بردن باال و وسیله از استفاده حین در خود جای از شدن بلند .8

 محوطه از دستها بردن بیرون اضافی، حرکات و شوخی هرگونه انجام مختلف، اشیاء کردن پرتاب .9

 باشد. می ممنوع کننده استفاده سوی از دستگاه داخلی

 باشد. می ممنوع اپراتور اجازه بدون و کامل توقف زمان تا وسیله از شدن پیاده .11

 تا شروع زمان از ها آن نمودن باز و است الزامی تفریحی وسیله مهارها و ایمنی کمربندهای بستن .11

 باشد. می ممنوع تفریحی وسیله توقف زمان

 .باشد می ممنوع برداری بهره هنگام در پلکان و سکو وسیله، حریم در افراد سایر حضور .12

13.  

 است. الزامی آنها رعایت و اپراتور تذکرات به توجه .14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11 از 8 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 7پیوست 

 تجهیزات به ارت اتصال و ارت چاه تائیدیه فرم

 مهندسی و بازرسی ایمن پاد نوین اصفهان شرکت

 باسالم،

 به ........................شهربازی در شده احداث ارت چاه ............ تاریخ در رساند می اطالع به احتراماً

 و تائید مورد و باشد می .......... آن شده گیری اندازه اهم مقدار و بازدید .................................................آدرس

 سیستم و تجهیزات فلزی اسکلت یا فلزی سازه به ارت اتصال همچنین .باشد می آماده برداری بهره جهت

 جدول شرح به الکتریکی سیستم و وسیله محل در آن اهم میزان و شده برداری بهره های دستگاه الکتریکال

 .ندارد وجود الکتریکی ناپیوستگی هیچگونه و برقرار ذیل

 

 

 

 

 

 
 (گردد تهیه تائیدکننده شرکت سربرگ در بایستی فرم این)

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و امضاء و مهر

 تائید کننده



 

 11 از 9 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

8پیوست   

 شهربازی تجهیزات مهندسی مستندات تهیه معیارهای راهنمای

 تفریحی سواری یا وسیله شناسنامه تهیه .1

 کلیآن ابعاد و وسیله شماتیک شکل .2

 بحرانی حالت در سرنشین به وارده های شتاب و ارتفاع سرعت، حداکثر دقیق مقادیر استخراج .3

 دینامیکی ضریب حاصل تعیین .4

 دستگاه ذاتی ایمنی بررسی .5

 وسیله رده تعیین .6

 مختلف جهات در ماکزیمم های شتاب به توجه با مهارها الزامات نمودن مشخص و بررسی .7

 :بارهای انواع مقدار تعیین .8

 مرده 

 زنده 

 کاری

 اصطکاک اثر 

 ضربه اثر 

 اپراتور اثر 

 کننده استفاده اثر 

 استاتیک سازه تحریک اثر 

 باد 

 زلزله 

 انتقال 

 خاص 

 بارها ترکیب. 9

 ... و ها جوش ها، پیچ صفحات، ها، پروفیل قبیل از ای سازه مواد نوع و جنس تعیین. 11

  (8987-1) ایران ملی های استاندارد با مطابق طراحی اصول روند کردن مشخص. 11



 

 11 از 11 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 :شامل ای سازه های بخش تحلیل. 12

 مکانیک مهندسی تحلیل مناسب و تأیید مورد افزارهای نرم در دستگاه سازه کل کردن مدل 

ANSYS یا  ABAQUS مانند

 .میکند کفایت بحرانی نقاط تحلیل ، هوایی ترن مثل ، زیاد نقاط تعداد با خاص دستگاههای خصوص در

 مدل روی بارگذاری نحوه و قیدها نوع مرزی، شرایط دقیق کردن مشخص

 های المان خیز و تنش مقدار جمله از شده مدل سازه کل برای تحلیل نتایج دقیق ارائه 

 تعیین و مدل مختلف

 آنها اطمینان ضریب

 بحرانی های المان مفید عمر تعیین و خستگی تحلیل ارائه

 شرایط تحت جزیی بار مبنای بر سازهای های بخش( وسیله واژگونی به مقاومت و پایداری تحلیل. 13

 )ناباالنسی نیروهای و نامتقارن بارگذاری

 :قبیل از قدرت انتقال های المان کلیه تعیین. 14

 موتور 

 گیربکس 

 پنوماتیک و هیدرولیک های جک 

 تسمه 

 زنجیر 

 دنده چرخ

 است ارتباط در آن با مرتبط افراد و وسیله ایمنی با المانی که صورتی در ، قدرت انتقال المانهای با ارتباط در

 .شود ارائه و تحلیل حتما بایستی قسمت آن

 برای( ساخت حال در دستگاههای برای عمران کارشناس توسط وسیله فنداسیون تحلیل و نقشه. 15

 ).ندارد تحلیل به نیاز فونداسیون ، قدیمی دستگاههای

 :شامل وسیله از دقیق مهندسی های نقشه تهیه. 16

 گردد مقایسه اجرا با و رویت بازرس توسط سایت بازرسی محل در فقط(مونتاژ نقشه)

 گردد ارائه شماتیک بصورت پنوماتیک و هیدرولیک نقشه.

 گردد ارائه شماتیک بصورت برق نقشه. 

 گردد ارائه سازه نقشه. 



 

 11 از 11 صفحه
 

 TC/FO/00705       کد مدرک :
و مستندات مورد  فرم راهنمای مدارک

  برای ارائه به سازمان بازرسی  نیاز

ایمن پاد نوین اصفهانشرکت مهندسی و بازرسی   

 1394/08/13:     یتاریخ بازنگر

     01                شماره بازنگری :

 

 9یوست پ

 شهربازی تجهیزات مجوز صدور برای نیاز مورد مدارک و مراحل

 بازرسی درخواست فرم .1

 بازرسی قرارداد .2

 )بازرس تائیدیه( انطباق عدم گزارش .3

 بودن برقرار و ارت اتصال ناپیوستگی عدم خصوص در توضیح و ارت چاه مقاومت( ارت چاه تائیدیه .4

 )برق تابلو و سازه به اتصال

 تائید و جوش بازرسی زمینه در صالحیتدار شرکت توسط شده انجام مخرب غیر آزمونهای گزارش .5

 طراح توسط شده تعیین مواضع روی بر عیب وجود عدم

 مجوز صدور صورت در و روتین بازرسیهای و برداری بهره نگهداری، و تعمیرات مستندات کلیه ارائه .6

 با قراردادمنعقده و اثربخش اقدام و طراحی آنالیز کار پیشرفت بر دال مستنداتی ماهه6 برداری بهره

 طراح

 )یکساله برداری بهره مجوز صدور برای( فنی مستندات کلیه ارائه .7

 استاندارد. سازمان های دستورالعمل با منطبق آموزشی های دوره گواهینامه ارائه .8

 )شود امضاء و مهر( شهربازی مالک طراح، سازنده،  توسط مسئولیت قبول اظهارنامه فرم .9


