
 

 

 

 

 تهیه طرح تهویه معدنمسئول شرح و شرایط شغل 
 

 کلیات -1

و با هدف بهبود و ارتقای  نامه ایمنی معادنکه شرح و شرایط شغل تهیه طرح تهویه معدن، طبق مفاد آییناین دستورالعمل، 

تدوین و در تاریخ  ایران کند، به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی معدنمشخص میرا عملیات تهویه در معادن یت کیفایمنی و 

 رسیده است.صنعت، معدن و تجارت به تصویب وزارت  ....................

چنین تهیه طرح تهویه در معادن بوده و هماط با لزوم انجام تهویه و که در ارتب 1391نامه ایمنی معادن مصوب سال وادی از آیینم

   اشد:ب، به شرح زیر میبه آن اشاره خواهد شد نامهشیوهدر این 

هایی که مسدود گردیده، باید به وسیله گردش منظم هوای سالم تهویه های درونی معدن، غیر از قسمت: تمام قسمت354ماده 
شود، به طوری که جریان هوا محسوس باشد. هوای معدن باید از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل بوده و همواره مقدار گرد و غبار و 

 رابر حد مجاز باشد.گازهای مضر آن کمتر یا ب
های مختلف در شرایط مجاز قراری جریان تهویه مناسب در قسمتزمینی باید با بر: مشخصات هوا در هر معدن زیر359 ماده

 نگهداری شود.
های تهویه )که به تایید مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن رسیده است( باشند. زمینی باید دارای نقشه: معادن زیر360ماده 

 در. شوند تجدید معدن هایحفاری شبكه در تغییر هنگام همچنین و بار یك ماه شش هر حداقل باید تهویه هایت و نقشهمحاسبا
های جریان هوا، های اصلی و فرعی، جهتات مسیرهای تهویه، مشخصات بادبزنه معدن، مشخصتهوی شبكه است الزم تهویه هاینقشه

هایی از وصیات تهویه نشان داده شود. نسخههای درهای تهویه و سایر خصو کل معدن، محلافت فشار هر شاخه مقدار هوا، مقاومت و 
نقشة تهویه و همچنین نقشة رفع سوانح باید نزد سرپرست معدن، مسئول فنی، مسئول ایمنی، مسئول نجات، مسئول تهویه و سایر 

 .مسئولین مربوطه موجود بوده و بعالوه در دفتر معدن نیز نصب شده باشد
: در مواقعی که تهویه معدن زیر زمینی به روش طبیعی انجام می شود باید ترتیبی اتخاذ شود تا در تمامی فصول، از 362ماده 

 اخالل در تهویه موثر معدن جلوگیری شود.
ط این وایی که توس: در مواردی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود. گردش ه363ماده 

 شود تا آنجا که ممكن است باید با گردش طبیعی هوا مطابقت داشته باشد.وسایل ایجاد می
اجرای مقررات ویژه تهویه معادن زغال  ،: در تمامی معادن زغال سنگ عالوه بر الزم االجرا بودن کلیه مقررات تهویه382ماده 

 سنگ ضروری است.
های زغال سنگ طبقه سه و چهار الزامی و سنجش خودکار گاز زغال در الیه : نصب سیستم مانیتورینگ هوای معدن384ماده 

 است.
 سنگ، معادن گازدار و معادن گرد زغالدار ممنوع است.هویه به روش طبیعی در معادن زغال: ت391ماده 
 فنی و اقتصادی که برای  العاتانجام مطبرداری به منظور نامه، با طراحی که قبل از بهرهفرآیند طراحی تهویه معدن در این شیوه

تهیه و ارائه گزارشی از سوی طراح برای به حرکت در  برداری برآورد شده، تفاوت داشته و منظورشرایط اوج کاری معدن در دوران بهره

در  نطبق بر وضعیت واقعی حفریات و در صورت لزوم پیشنهاد اصالح حفریات موجودآوردن هوا به صورت مصنوعی در شبكه معدن م

 1391نامه ایمنی معادن مصوب سال آیین 360 و 359، 354 ارچوب مفاد مادههبردار و در چمقطع زمانی طراحی مورد درخواست بهره

 است.

  نامه ایمنی معادن، باید دارای نقشه چاپ شده رنگی آیین 360طرح تهویه معدن ضمن در بر داشتن کلیه موارد مندرج در ماده

کننده های تنظیمدرج فواصل به متر، جهت حرکت هوا، شدت جریان عبوری از هر شاخه در سیستم متریك، درب از شبكه )کروکی( با

بردار، سرپرست معدن، مسئول فنی، ها، راهنمای نقشه، نام و امضا طراح، نام معدن، نام بهرهیا مسدود کننده، نوع و محل نصب بادبزن

 و سایر اطالعات الزم باشد. مسئول ایمنی )در صورت وجود(، تاریخ تهیه

 سنگ با درجه گازخیزی ها مكلفند یك نسخه از طرح تهویه معادن درجه یك، یا معادن زغالسازمان نظام مهندسی معدن استان

ن خیز را جهت بررسی و ثبت به سازمان نظام مهندسی معدن ایران ارسال نمایند. سازمان نظام مهندسی معدو باالتر و معادن حادثه 3



 

 

 

تواند نسبت به ارائه پیشنهادات جهت تصحیح و یا مردود شمردن طرح اقدام نماید. این ایران در صورت وجود اشكال در طرح، می

 گردد.ها نمیموضوع موجب توقف تایید طرح توسط سازمان استان

 صالحیت فنی -2

 3و  2، 1دن و در زمینه طراحی با پایه حداقل ارشد، مسئول تهیه طرح تهویه معدن باید دارای پروانه اشتغال در رسته استخراج مع

 باشد. 4و  3، 2، 1به ترتیب برای معادن درجه 

اشتغال در رسته استخراج معدن و در زمینه طرح تهویه معدن، باید دارای پروانه تهیه سنگ، مسئول : در مورد معادن زغال1 تبصره

 باشد. 1 یاطراحی با پایه حداقل ارشد 

توانند طراحی تهویه را انجام دهند که شرایط رندگان پروانه اشتغال با یك پایه کمتر از درجه معدن تنها در صورتی می: دا2تبصره 

 زیر برقرار باشد:

 ( آیین 360ماه طبق ماده  6حداقل طراحی صرفا بر اساس انقضا زمانی)بدون تغییر در شبكه معدن  نامه ایمنی معادن

 نسبت به طراحی قبلی باشد.

 اعد گاز یا تهویه نامناسب نباشد.ر سوابق معدن حوادث جمعی منجر به فوت ناشی از تصد 

 باشد. 3، درجه گازخیزی معدن حداکثر سنگدر خصوص معادن زغال 

آیین نامه  18چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی به عنوان مسئول تهیه طرح تعیین شوند باید طبق ماده : 3 تبصره

 نظام مهندسی معدن پروانه اشتغال موقت دریافت کرده و دارای صالحیت الزم براساس دستورالعمل های مربوط باشند. قانون اجرایی

 ساختار تشکیالتی -3

چنانچه کارفرما،  کند.شود و زیر نظر وی یا جانشین وی انجام وظیفه میمعدن توسط کارفرما تعیین میتهویه مسئول تهیه طرح 

مؤسسه تعیین  معدن توسط مدیریت آنتهویه خص حقوقی واجد صالحیت فنی واگذار کند، مسئول تهیه طرح تهیه طرح را به یك ش

طبق مفاد  ه عهده گیرد.هیه آن را بمعدن با امضا و ممهور کردن گزارش طرح، مسئولیت تتهویه شود. الزم است مسئول تهیه طرح می

کردن  عالوه بر تهیه کننده طرح، مدیرعامل یا رئیس مؤسسه نیز باید با امضاآیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن،  16ماده 

 گزارش طرح، مسئولیت آن را بپذیرد.

 هامسئولیت -4

 معدن به شرح زیر است:تهویه های کلی تهیه کننده طرح مسئولیت

 و رعایت دقت الزم متناسب با مرحله طراحی. تهویهکامل بودن طرح  -

 نامه ایمنی معادن.و آیین نامه اجرایی آنآیین ،حسن اجرای قانون معادن رما در موردرعایت تعهدات کارف -

رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و  و ها، ضوابط و معیارهای فنیدارا بودن اطالعات کامل از دستورالعمل -

 استانداردهای متداول.

مصوب  های کار, اعم از آنكه مقررات ایمنییط ایمن در محلرعایت موازین ایمنی در طراحی و اطمینان از برقراری شرا -

 موجود باشد یا نباشد.

 حفظ بهداشت محیط کار و کارکنان. -

 ها با درنظرگرفتن باالترین بازدهی اقتصادی ممكن.ترین روشانتخاب مناسب -

 ... (.و  یزات و ماشین آالتاستفاده مطلوب از منابع )مالی، تجه -

مواردی که  ای، جز درب کار و محرمانه نگهداشتن اسناد و اطالعات کسب شده هنگام ارائه خدمات حرفهحفظ اسرار صاح -

 مغایر مصالح جامعه باشد یا توسط مقامات ذیصالح قانونی خواسته شود.

 هر موضوع دیگر تأثیرگذار بر بهبود طرح. -

های مقام مافوق وی و کارفرما نخواهد ن، رافع مسئولیتمعدتهویه پذیرش مسئولیت های فوق توسط مسئول تهیه طرح  -1تبصره 

 بود.



 

 

 

 معدن مطابق با طرح انجام نشود ویا اختالف زیادی با آن داشته باشد، مسئول تهیه طرح در مقابل تهویهچنانچه عملیات  -2تبصره 

 پیامدهای حاصله مسئولیتی نخواهد داشت.

-طراح از قبیل اطالعاتی که منجر به محاسبات میزان گازخیزی معدن می مسئولیت صحت اطالعات پایه برای استفاده -3تبصره 

 بردار مكلف به همكاری و تحویل کلیه اطالعات الزم به طراح است.بردار است. همچنین بهرهشود، بر عهده بهره

 اختیارات -5

، مقررات، استانداردها و ضوابط فنی و هاهای خود، در چهارچوب دستورالعملمعدن، برای اجرای مسئولیت تهویه مسئول تهیه طرح

های کارفرما در تهیه طرح باید ملحوظ شود. ولی چنانچه موجود و متداول دارای اختیار کامل است. البته نظرات و خواسته ایحرفه

معدن تهویه ای صادر کند، مسئول تهیه طرح مقام مافوق مسئول تهیه طرح، دستوری برخالف مقررات و ضوابط فنی و حرفه کارفرما یا

تهویه تذکر به وی طرح را براساس ضوابط تهیه کند و چنانچه مقام مربوط بر نظر خود اصرار ورزد، مسئول تهیه طرح  تواند ضمنمی

و سازمان نظام مهندسی معدن استان کتباً گزارش کند، اما به  صنعت، معدن و تجارتسازمان  به وی و به تواند مراتب رامعدن می

 ضوابط را ندارد. هرصورت اختیار تهیه طرح برخالف

تواند با موافقت کارفرما یا مقام مافوق خود، برای تهیه طرح از خدمات کارشناسان مورد نظر معدن میتهویه مسئول تهیه طرح 

 ند اما به هرحال مسئولیت کلی طرح به عهده وی است.ک خود استفاده

 شرح وظایف -6

 ، شامل موارد زیر است:تهویه معدنوظایف کلی مسئول تهیه طرح 

 و مدارك ارائه شده توسط وی. های کارفرمابررسی نظرها و خواسته -

 کسب اطالعات نظری برای تهیه طرح. -

 مورد طراحی. معدنبازدید از  -

 ه مدارك، نقشه ها و اطالعات مورد نیاز برای طراحی.درخواست تهی -

 بررسی و تأیید کفایت و مناسب بودن نقشه های تهیه شده و مدارك و اطالعات ارائه شده. -

 مناسب. تهویههای بررسی و انتخاب روش -

 های مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات فنی.و نقشه تهویهتهیه و تدوین طرح کامل  -

 .تهویه معدنهای اجرایی برای روش اجرای عملیات و درصورت لزوم تهیه طرح پیشنهاد -

 و ابزار کار. نوع و تعداد تجهیزاتپیشنهاد  -

 ارائه پیشنهاد برای انتخاب مشاور و پیمانكاران مورد نیاز. -

 .در صورت نیازل های مسئواصالح طرح براساس نظرات کارفرما و دستگاه -

 .ها ضروری باشدتکه در چهارچوب اجرای مسئولی یانجام سایر اقدامات -

 ت، اما منظور کردن آن در قراردادنظارت مستقیم بر عملیات اجرایی تجهیز معدن تابع شرایط و شرح شغل جداگانه اس -1تبصره 

 معدن، با تعیین حق الزحمه مربوط بالمانع است.تهویه مسئول تهیه طرح 

ور کردن آن معدن نیست، اما منظتهویه ئول تهیه طرح جرایی، ساخت و نصب جزو وظایف مسهای اتهیه طرح ها و نقشه -2تبصره 

 معدن، با تعیین حق الزحمه مربوط بالمانع است.تهیوه قرارداد مسئول تهیه طرح  در

 شرایط اشتغال -7

 شود.ل به کار میمعدن توسط کارفرما، یا شخص حقیقی یا حقوقی جانشین وی، انتخاب و مشغوتهویه مسئول تهیه طرح 

است. مدت اعتبار  معدن، در قالب قراردادی با مبلغ و مدت معینتهویه ، طریقه استخدام مسئول تهیه طرح تهویهبرای تهیه طرح 

صنعت، معدن و تجارت و بررسی فنی و قرارداد با درنظر گرفتن مدت الزم برای تهیه طرح و مدت الزم برای بررسی توسط سازمان 

 تعیین می شود.ماه  4، جدد طرحو احتمال اصالح م ط سازمان نظام مهندسی معدنکارشناسی توس



 

 

 

و کارکنان آن جزتهویه به یك شخص حقوقی واجد صالحیت فنی واگذار شده و مسئول تهیه طرح تهویه در حالتی که تهیه طرح 

 استخدام وی تابع مقررات استخدامی مؤسسه است. باشد، طریقه

 الحیت فنی و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال است. لذا دارنده پروانه اشتغال مكلف است قبل ازپذیرش کار در چهارچوب ص

 پذیرش کار یا انعقاد قرارداد، از سازمان استانی که عضو آن است استعالم و گواهی تأیید صالحیت و ظرفیت اشتغال باقی مانده خود را

 به کارفرما ارائه نماید.

 نه اشتغال عضو سازمان استان محل اشتغال نباشد، سازمان نظام مهندسی معدن استان موظف است مراتب را بهچنانچه دارنده پروا

 معدن وتهویه سازمان استان مربوط گزارش کند. دارنده پروانه اشتغال نیزمكلف است مراتب اشتغال خود به عنوان مسئول تهیه طرح 

 تانی که عضو آن است اطالع دهد تا در پرونده وی درج شود.مشخصات طرح را به سازمان نظام مهندسی معدن اس

معدن به صورت پاره وقت است و برای سایر موارد تهویه انجام وظیفه مسئول تهیه طرح با توجه به کوتاه مدت بودن خدمات، 

 کار تعیین می شود. برحسب نوع

معدنی بطور هم زمان، با توجه به ظرفیت اشتغال  طرح 3معدن حداکثر در  تهویه اشتغال هر فرد به عنوان مسئول تهیه طرح

 بالمانع است.

معدن، سازمان نظام مهندسی تهویه به منظور هماهنگ کردن مراحل مختلف انتخاب و انعقاد قرارداد با مسئول تهیه طرح  -تبصره

هندسی معدن استان، جهت استفاده نظام م صنعت، معدن و تجارت وهای تواند فرم های الزم را تهیه و در اختیار سازمانمی معدن

 متقاضیان قرار دهد.

 الزحمهحق -8

های تهویه باید حداقل هر شش ماه یك بار و همچنین هنگام تغییر در نامه ایمنی معادن، محاسبات و نقشهآیین 360طبق ماده 

ل مطالعه شكل شبكه و همچنین طول های معدن تجدید شوند. اولین طرح تهویه منطبق بر وضعیت شبكه واقعی، به دلیشبكه حفاری

و سطح مقطع حفریات، احتیاج به بازدیدهای مكرر و زمان و تجربه باالیی دارد. تجدید طراحی معدن برای دفعات بعدی، حتی اگر 

فا چه لزوم بازنگری طرح صرتغییراتی در شبكه ایجاد شده باشد، کار به مراتب کمتری نسبت به طراحی اولیه خواهد داشت. چنان

گونه تغییری در شبكه معدن به وجود نیامده باشد، صرفا موضوع مبتنی بر انقضا زمان )شش ماه مندرج در ماده فوق( باشد و هیچ

 الزحه طراح با توجه به حجم کار متفاوت خواهد بود.کنترل در بین خواهد بود. بنابراین حق

و  3، 2، 1درجه یهاطرح ی، براتهویه معدنطرح  هیمسئول ته هیزحمه پاالاشتغال، تعرفه حق تیاستفاده از ظرف زانیمحاسبه م یبرا
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بكه معدن ایجاد نامه ایمنی معادن( در صورتی که تغییرات در شماه مطابق با آیین 6الزحمه طرح تهویه بر اساس انقضا زمانی )حق

  قادیر فوق خواهد بود.درصد م 40و  70شده باشد یا بدون تغییر باشد، به ترتیب معادل 

مقررات  ای یخدمات مهندس یگذارمتیق یسفر طبق مبان یهانهیو هز تیمأمور. حقردیگیتعلق نم یبیضر هیالزحمه پاحق به

 یمقررات استخدام ایکشور  یمقررات عموم ای نیمابیو کسور طبق قرارداد فها، پاداش العادهمؤسسه متبوع و اضافات، فوق یاستخدام

 .شودیم نییمؤسسه متبوع تع

 شود.  میالزحمه تنظتعرفه حق یبرمبنا تواندیم زین نیطرف نیمابیطرح ف هیمقطوع ته قرارداد

 نییطرح جزو کارکنان آن باشد، تع هیواگذار شده و مسئول ته یفن تیواجد صالح یشخص حقوق كیطرح به  هیکه ته یحالت در

 مؤسسه است.   یتابع مقررات استخدام یالزحمه وحق

شود و سازمان استان محل اشتغال موضوع  یتوسط کارفرما گواه دینشود و قرارداد فسخ شود، موضوع با هیطرح ته یهرعلتبه چنانچه

 یمدت اجرا یهر علت. اما چنانچه بهشودیجدداً برگشت داده ماشتغال م تیمبلغ کسر شده از ظرف د،ییکرده و درصورت تأ یرا بررس

 نخواهد کرد.   یرییاشتغال تغ تیشود، مبلغ کسر شده از ظرف دیکار تمد

غیر از قصور  یاست و چنانچه به هر علت نیمابی، منوط به ارائه خدمات طبق قرارداد فتهویهطرح  هیالزحمه مسئول تهحق پرداخت

 نخواهد بود.  تهویهطرح  هیمتوجه مسئول ته ی، قصوردن اتفاق بیوفتدای در مع، حادثهوی

 نیالزحمه ارا به صاحب کار ارائه کرده باشد، حق ینیخدمات مع تهویهطرح  هیپس از آن، مسئول ته ایطرح و  هیقبل از تهچنانچه   

 طرح قابل پرداخت است.     هیالزحمه تهخدمات جدا از حق



 

 

 

 تخلفات – 9

نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن توسط معدن، طبق مفاد آیینتهویه ای، انظباطی یا انتظامی مسئول تهیه طرح هتخلفات حرف

تواند در مورد تخلفات شود. عالوه برآن کارفرما یا جانشین وی میگیری میشورای انتظامی استان بررسی و در مورد آن تصمیم

مابین، عمل نموده و درصورت نیاز از وی به مراجع ذیصالح نیز شكایت طابق مفاد قرارداد فیمعدن، متهویه احتمالی مسئول تهیه طرح 

 کند. 

معدن تا هنگام رسیدگی و صدور حكم شورای انتظامی استان، مطابق مفاد قرارداد به انجام وظایف خود تهویه مسئول تهیه طرح 

 پرداخت است. الزحمه وی نیز مطابق مفاد قرارداد قابلادامه میدهد و حق

 

 

 

 


