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 تجهیزات تفریحی )بهره برداری(

8 

در خصوص اجرای نرده های عمودی وسایل تفریحی، مقرر شد برای فاصله میله های عمودی نرده، مالک عمل شابلون سر کوچک بوده و 

شود. فاصله مذکور هم جهت میله های عمودی و هم جهت میله افقی تا سطح زمین الزم االجرا  سانتیمتر در نظر گرفته 21بنابراین فاصله 

 است.

8 
در خصوص صدور مجوز آتش نشانی، ارائه تاییدیه سازمان آتش نشانی برای کلیه مجموعه  8888-1استاندارد ملی  3-8جهت اجرای بند

 های تفریحی سرپوشیده الزامی گردد.

8 

توسط مالک یا بهره  1مقرر شد کیت کمک های اولیه مطابق پیوست شماره  8888-1استاندارد ملی  6-1-6اجرای بند در خصوص نحوه 

بردار شهربازی تهیه شده و در شهربازی مستقر شود. تشخیص کفایت کیت تهیه شده و محل قرارگیری آن بسته به وسعت و تعداد تجهیزات 

 زرسی کننده می باشد.و ریسک بروز حوادث به عهده شرکتهای با

8 

در ارتباط با دستور مدیر کل محترم دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور به معاونین امور عمرانی استانداری های سراسر کشور 

زی درخصوص لزوم اخذ تاییدیه از سازمان ملی استاندارد جهت صدور مجوز تاسیس شهربازی جدید یا نصب تجهیز جدید در شهرهای با

 مقرر شد: 

  شرکت های بازرسی کننده و ادرات کل استانی لیست و چیدمان تجهیزات موجود در شهرهای بازی را داشته باشند و در صورت

مشاهده و اطالع یافتن از جابجایی تجهیزات یا نصب تجهیز جدید در شهرهای بازی موجود موضوع را به اداره کل نظارت بر اجرای 

 ند.استاندارد منعکس نمای

  درصورت اطالع از راه اندازی شهربازی جدید بدون قرار گرفتن در فرایند استاندارد سازی تجهیزات از مرحله نصب، موضوع را به

 اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد منعکس نمایند.

21 
قرار گیرند مهار سرنشین به  2التر از ناحیه برای کابین های متحرک روی آب حتی در صورتی که طبق الزامات استاندارد، مهارها در ناحیه با

 هیچ عنوان نباید اجزا شود و جهت ایمن سازی سرنشین درصورت لزوم از تمهیدات دیگری مانند استفاده از جلیقه نجات استفاده گردد.

21 

برای مجموعه های سرپوشیده اجرای کلید محافظ جان برای خطوط پریزها اجباری است. و در مجموعه های سرباز نیز در صورت استفاده از 

 پریز در ارتفاع قابل دسترسی ، الین مربوطه بایستی به کلید محافظ جان مجهز گردد. 

 (8888-2( استاندارد ملی 3-8-5) طبق بند )

21 

گیر، طراح موظف است لزوم یا عدم لزوم صاعقه گیر را در مستندات خود تصریح نماید عالوه بر ان لزوم اجرا توسط در مورد صاعقه 

باید تعیین شود. در صورت  AS1769 و معیارهای تعیین شده در استاندارد  8888-2استاندارد ملی  4-5شرکتهای بازرسی و براساس بند 

د صاعقه گیر اجرای آن بایستی توسط شرکتهای معتبر مورد تائید وزارت نیرو یا برق منطقه ای تشخیص شرکت بازرسی مبنی بر لزوم وجو

 انجام شده و تائیدیه شرکت مذکور دریافت گردد.

22 

در خصوص موضوع تحلیل خستگی و تعیین عمر تجهیزات مقرر گردید تحلیل خستگی قطعات و اجزا حساس و تعیین عمر باقیمانده بر 

)فرم لیست قطعات حساس و دارای عمر محدود( که  4و مراجع  الزامی انجام گیرد ونتایج در فرم پیوست  8888-2استاندارد ملی اساس 

شامل لیست قطعات و اجزای دارای عمر محدود، عمر باقیمانده تخمین زده شده برای قطعه ، محل موضعی پیش بینی وقوع تخریب )شماره 

رویس دوره ای قطعه، زمانبندی بازرسی های دوره ای و نوع آن از قطعه، توسط طراحان محترم به شرکت های نقشه یا قطعه(، زمانبندی س

 بازرسی کننده ارائه گردد.

22 
درخصوص تعیین عمر باقیمانده دستگاه مقرر گردید نتایح ارائه شده در تعیین عمر المان های دارای عمر محدود به انضمام پاره ای از 

خراجی مرتبط با بحث کیفیت و سابقه تغییرات و تعمیرات صورت گرفت بر روی تجهیز به عنوان ورودی مورداستفاده قرار اطالعات است
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ن گرفته و بر اساس استاندارد ملی و مراجع الزامی وسایر رفرنس های معتبر علمی در تعیین عمر باقیمانده مورد استفاده قرار گیرند. همچنی

یجاد وحدت رویه مقرر گردید که یک روش اجرائی و چارچوب علمی و تجربی به عنوان راهنما برای تجهیزات بهره در این راستا به منظور ا

بردای شده موجود و همچنین تجهیزات ساخته شده، درکارگروه های فنی آتی مورد بحث و درکمیته استاندارد سازی بعدی مطرح گردد. تا 

اقیمانده تجهیزات توسط طراحان محترم تعیین گردد. بدیهی است عمر تعیین شده به عنوان تصویب روش اجرایی مذکور، الزم است عمر ب

 یک تخمین بوده و بعد از اتمام قابل ارزیابی مجدد توسط طراح می باشد.

22 

اجرای  دستورالعمل اداره کل نظارت بر 4-6درخصوص رویه بررسی دفترچه های محاسباتی توسط شرکت های بازرسی، باتوجه به بند 

و لزوم بررسی های موردنظر نسب به تعیین نقاط وقطعات حساس در وسیله توسط طراح، جهت شفاف  85216-استاندارد به شماره مدرک د

سازی در خصوص آنالیزهای طراحی ونیز ایجاد وحدت رویه بین شرکت های بازرسی برای بررسی آیتم های یکسان در دفترچه های 

جهیزات بهره برداری شده مورد بررسی قرار گرفت. بدیهی است این آیتم ها به عنوان حداقل موارد مورد نیاز و به برای ت 5محاسباتی پیوست 

عنوان مواضع حساس در ایمنی جهت تحلی تجهیزاتی می باشد که بدون بازرسی های مرتبط حین ساخت و نصب در شرایط فعلی بهره 

 راح در صورت شناسایی مواضع و اجزای حساس دیگر در تجهیز و تحلیل آنها نمی باشد.برداری می شوند و به هیچ وجه رافع مسئولیت ط

21 

در خصوص اتصال ارت و مقاومت اندازه گیری چاه  8888-1استاندارد ملی  8-3-4و بند  8888-2استاندارد ملی  24-8-5در اجرای بند 

ائید ه، مقرر شد شرکت های بازرسی کننده درصورت نداشتن تارت و مقاومت آن در محل اتصال به سازه و سیستم الکتریکی دستگا

زیر )فرم ارائه  صالحیت فنی در این حوزه، از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دراین زمینه تائید صالحیت شده اند، استفاده نمایند. ضمنا فرم

ز ارت و اتصاالت ارت جهت وحدت رویه توسط مراک گزارش چاه ارت و اتصال ارت توسط مراجع ذیصالح( زیر برای ارائه گزارش مقاومت چاه

 ذیصالح می باشد.

 

21 
مقرر شد پروژه استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در مراکز تفریحی که از همان ابتدا بصورت سامانه ای در ان درج اطالعات شده و همه 

 ر کارگروه فنی قرار گیرد.مراحل فرایند نگهداری و تعمیرات در آن قابلیت ردیابی دارد در دستور کا
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21 
در صورت مجوز بهره برداری برای تجیزات شهربازی که پیشینه بازرسی ساخت و نصب ندارند شرکت بازرسی موظف است بند یا بندهاییی از 

 استاندارد که قابل اجرا نبوده است را در ذیل مجوز بهره برداری ذکر نماید

21 

با توجه به اینکه سیم بکسل در  "گرفتن سیم بکسل به عنوان عناصر سازه ای در آنالیزهای طراحی امکان تحلیل و در نظر  "در خصوص 

، می توان در آنالیزهای 8888بعضی از تجهیزات شهربازی، حامل باز می باشد، بنابراین با توجه به عدم مغایرت با استاندارد های ملی 

ر این حالت باید نحوه اتصاالت تکیه گاهی با استفاده از اجزای مکانیکی استفاده شده، محاسباتی بع عنوان عناصر سازه ای در نظر گرفت. د

 توسط طراح مورد تحلیل دقیق قرار گیرد

21 

در خصوص حد پذیرش ضرایب اطمینان در نتایج و خروجی های دفترچه محاسبات، با توجه به پراکندگی پاره ای از نتایج و استفاده از 

نالیز محاسباتی و مشاهده پاره ای از نتایج غیر منطقی به لحاظ فنی و عملی که خارج از معیارهای قابل قبول ورودی های فرضی درآ

می باشد، با توجه به اینکه طراحان محترم روش تنش مجاز را مبنای محاسبات و ترکیب بار قرار می دهند الزم است  8888استاندارد 

استاندارد )ضرایب ایمنی اجزای مکانیکی و اجزای ایمن نظیر  8طمینان با  مقادیر جدول شرکت های بازرسی نسبت به مقایسه ضرایب ا

)ضریب اطمینان تنش خمشی فشاری برای تمامی پروفیل ها( اقدام نمایند و در صورت  AS3990شفت ها، پین ها و....( و مقادیر استاندارد 

برای تجهیز اجتناب نمایند. همچنین الزم است شرکت های بازرسی طی نامه،  خارج بودن نتایج از حدود پذیرش از صدور مجوز بهره برداری

 نتایج غیر منطقی را به طراحان و رونوشت آن را به سازمان ملی استاندارد اعالم نمایند.

21 

بازرسی مقرر در خصوص بررسی دفترچه های فنی و محاسباتی تجهیزات شهرهای بازی ارجاع داده شده از طریق سامانه به شرکت های 

گردید شرکت بازرسی کننده ای که قبال تجهیزات مذکور را مورد بازرسی قرار داده است بر اساس نامه درخواست شرکت بازرسی کننده 

جدید نسبت به تکمیل و تائید برگه های شناسایی فنی و محاسباتی که در زیر آورده شده، اقدام نموده و آن را به شرکت بازرسی کننده 

رسال نماید. همچنین در صورت امکان، شرکت بازرسی کننده قبلی می تواند کل دفترچه ها را به شرکت بازرسی کننده جدید ارسال جدید ا

ماهه باید دفترچه ها به صورت کامل، فی مابین شرکت های بازرسی مبادله شود تا نسبت به  6نماید. در هر صورت طی یک بازه زمانی 

ی بر اساس آخرین مصوبات اقدام و جهت اصالح به شهربازی دار/بهره بردار اعالم گردد. در صورت عدم اصالح و بررسی و رفع نواقص احتمال

 ماه شرکت بازرسی اختیار دارد نسبت به ابطال مجوز بهره برداری صادره اقدام نماید.  6تکمیل مستندات بعد از 

ده برای رفع مشکالت دفترچه های محاسباتی مهلت  شش ماهه را لحاظ در اجرای این مصوبه برای تجهیزات سبک، شرکتهای بازرسی کنن

 نمایند.

23 

روز  21مقرر شد شرکتهای بازرسی کننده حداکثر دو هفته پس از دریافت هزینه بازرسی از متقاضی باید بازرسی را انجام دهند و حداکثر 

زارش بازرسی یا تاییدیه صادر شده را در سامانه بارگذاری نمایند. رعایت پس از انجام بازرسی باید نتیجه بازرسی را در سامانه ثبت کردهو گ

 بازه های زمانی تعیین شده یکی از شاخص های اصلی در تعیین ظرفیت بازرسی شرکتهای بازرسی کننده می باشد.

24 

اجرایی نماید و در کوتاه مدت نیز تمهیدات بصورت کامل  84را از ابتدای سال  8888-1استاندارد  8مقرر شد سازمان ملی استاندارد بند 

الزم برای ایمن سازی سرسره های آبشار مستقر در شهرهای بازی و فضاهای پیرامونی آن از قبیل آموزش نیروی انسانی، بکارگیری سیستم 

 های آتش نشانی و .... با همکار سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صورت پذیرد

24 

برای تجهیزات سبک شهربازی دفترچه های محاسبات تهیه شده کفایت کرده و ادامه روند بررسی، روی دفترچه های نگهداری و مقرر شد 

سازمان ملی استاندارد به  12/11/83مورخ  5123تعمیرات متمرکز شود. برای تجهیزات نیمه سنگین و سنگین نیز با توجه به نامه شماره 

ای مفاد نامه با اخذ تعهد مکتوب از طراح جهت رفع نواقص در مهلت توافق شده کماکان به قوت خود باقی شرکتهای بازرسی کننده ، اجر

 است

چنانچه وسایل تفریحی در سامانه شهربازی توسط ادارات کل به صورت خارج از شرایط نصب ثبت گردد به منزله نصب قدیمی وسایل  24
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 وظف است کلیه سوابق و مستندات را از بهره بردار مطالبه و بررسی نماید.تفریحی می باشد، البته شرکت بازرسی کننده م

24 
در خصوص وسایل تفریحی که طول عمر مفید آن کمتر از یکسال توسط طراح تخمین زده شده است و عمر مفید در بازه زمانی اعتبار 

 کمتر از یکسال کاهش یابد. تاییدیه به پایان می رسد، بازه زمانی تاییدیه صادرشده توسط مدیر سیستم به

24 

صحه گذاری فرضیات، داده ها و نتایج لحاظ شده در دفترچه های محاسبات به عهده طراح است و چنانچه طراح در مورد هر کدام از 

ت دفترچه های تهیه شده احساس خطر می نماید موظف است نسبت به بازبینی محاسبات خود بصورت رایگان اقدام نماید و بدیهی اس

هزینه هر گونه آزمون مورد نیاز به عهده بهره بردار می باشد. الزم به ذکر است کلیه مسئولیت مستندات طراحی تهیه شده بر عهده طراح 

 محترم می باشد.

25 
ات فنی بر در خصوص کاربرد لوله های اسپیرال در وسایل تفریحی شهر بازی مقرر شد سازنده تاییدیه ساخت لوله مذکور را به همراه مشخص

 اساس استانداردهای مربوطه ارائه نماید تا طراح محترم پس از تحلیل های مهندسی بتواند در خصوص امکان استفاده از آن اظهار نظر نماید

 تجهیزات خاص

 نمایند. مقرر شد شرکتهای بازرسی کننده از صدور هر گونه تاییدیه ایمنی برای چرخ و فلک پورتابل مکانیکی ایستاده خودداری 1

8 

 در مورد شمول استاندارد شهربازی برای برخی تجهیزات به شرح زیر تصمیم گیری شد: 

  تاییدیه فدراسیون اتومبیل رانی برای ماشین ها و 8888در مورد ماشینهای کارتینگ عالوه بر الزامات کارتینگ طبق استاندارد ،

 مجموعه پیست اخذ شود.

  با صندلی ثابت و متحرک مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشدوسایل تفریحی کامپیوتری و برقی 

  نمی باشد. 8888بازیهای مجازی نظیر تیر اندازی درون صفحه نمایش مشمول مقررات ملی استاندارد 

  تفریحی بایستی وسایل تیراندازی با تفنگ یا افشانکهای بادی و آبی ودارت، مشمول استاندارد اجباری نیست لیکن از محوطه وسایل

 مجزا یا محصور شوند.

  بازیهای بولینگ، از نوع کامپیوتری مطابق ردیفb  این بند، مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده ولی نوع ورزشی آن مشمول نمی

 باشد لیکن باید از محوطه تفریحی جدا شود.

 کامپیوتری است مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد. بازی بیلیارد مشمول استاندارد اجباری نیست اما چنانچه برقی و از نوع 

 .برای بازی پینت بال بایستی بهره بردار از فدراسیون ورزش مربوطه کست مجوز نماید 

  بازی های پرتاپ توپ  یا حلقه به سمت اشیا نظیر عروسک، لیوان، بازیهای شانسی، قرعه کشی و جایزه ای و بازیهایی که کاربر فقط

دکمه کار می کند و تیک دریافت می نماید اگر برقی باشد جزء وسایل کامپیوتری محسوب گردیده و در غیر اینصورت مشمول با چند 

 مقررات استاندارد اجباری نمی باشد.

 اجرا گردد. 8888-2استاندارد ملی  26-8در خصوص سرسره آبشار مقرر شد عینا بند  21
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21 

از برای دستگاه کارتینگ، الزم است طراح نسبت به ارائه شناسنامه ها و مستندات فنی و همچنین درخصوص مدارک و مستندات مورد نی

محاسبات مسیر بر اساس شعاع های انحنای پیست و بررسی واژگونی ارائه نماید. در خصوص محاسبات و آنالیز تنش در شاسی ماشین 

 ماهه جهت بررسی فرصت داده شد. 6کارتینگ طی یک بازه زمانی 

24 

بصورت کامل اجرایی نماید و در کوتاه مدت نیز تمهیدات  84را از ابتدای سال  8888-1استاندارد  8مقرر شد سازمان ملی استاندارد بند 

الزم برای ایمن سازی سرسره های آبشار مستقر در شهرهای بازی و فضاهای پیرامونی آن از قبیل آموزش نیروی انسانی، بکارگیری سیستم 

 نشانی و .... با همکار سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری صورت پذیرد. های آتش

24 
در مورد استخر توپ غیر بادی مقرر شد با توجه به اینکه ساخت استخرتوپ غیربادی در واحد تولیدی انجام نمی شود انجام بازرسی حین 

 نصب و صدور گواهی نامه حین نصب کفایت کند.

25 

یله تفریحی با نام منوریل مقرر شد اوال این وسیله تفریحی فقط در شهربازی که تحت کنترل و نظارت کامل مدیر شهربازی در خصوص وس

است نصب شود و نصب بهره برداری این وسیله در مجموعه های تفریحی که از سایر دسترسی ها پارک مانند تردد اتومبیل محفوظ نشده و 

-5در بند  "ممکن است ضروری به نظر برسد"داری نمی شوند ممنوع است همچنین با توجه به ذکر عبارت زیر نظر مدیر شهربازی بهره بر

چنانچه بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط سازنده / طراح نیاز به نصب حصار پیرامونی نباشد، می توان از  8888-2از استاندارد ملی  24

 نصب حفاظ پیرامونی صرف نظر کرد

 آموزش -ناظر فنی 

1 

زی موضوع لزوم آموزش بهره برداران، تولید کنندگان، اپراتورها، پرسنل ارگانهای ذیربط و همکاران ادارات کل استانی در زمینه استانداردسا

استانداردسازی تجهیزات زمین بازی و تجهیزات شهربازی طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد زیر گروه آموزش در کمیته فنی 

 مراکز تفریحی به منظور ایجاد آموزشهای هماهنگ و برنامه ریزی شده تشکیل شود.

8 

 در خصوص آموزش پرسنل مراکز تفریحی مقرر شد: .2

a.  مالک یا بهره بردار برای مجموعه تفریحی باید مسئول فنی و کنترل کیفیت معرفی نماید که در صورت لزوم می تواند یک نفر را به

مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت تعیین کند. در این صورت آن یک نفر باید کلیه شرایط احراز مندرج در دستورالعمل عنوان 

 /د سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.112/31

b. :با توجه به مسئولیت افراد مختلف در مراکز تفریحی 
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 را طی جلساتی که  3الزم مطابق پیوست شماره  مسئولین فنی و مدیر کنترل کیفیت ومالک بایستی دوره های آموزشی

 کارشناسان تعیین شده توسط کمیته استانداردسازی مراکز تفریحی برگزار می نمایند، بگذرانند.

  اپراتورهای مجموعه تفریحی توسط مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت که در دوره های آموزشی مرتبط شرکت کرده و حداقل

ه اند بصورت داخلی تحت آموزش قرار گرفته و برای ایشان گواهی صادر شود. مسئولیت تسلط اپراتور در دریافت نمود 25نمره 

به تجهیز تحت کاربری به عهده مسئول فنی یا مدیر کنترل کیفیت مجموعه می باشد و شرکتهای بازرسی کننده موظفند با 

در صورت عدم تسلط اپراتور به تجهیز مربوطه ممنوعیت توجه به حساسیت مسئولیت اپراتوری در ام استفاده ایمن از تجهیز، 

 بهره برداری از آن را به نحو مقتضی به سازمان ملی استاندارد منعکس نمایند.

در مورد آموزش با توجه به فیدبک های دریافتی از دوره های آموزشی برگزار شده و به نظر می رسد که این دوره ها برای مسئولین فنی که  

مهمی درتامین ایمنی و سالمت تجهیزات تفریحی مبنی بر ضرورت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات در مراکز تفریحی مقرر  نقش بسیار

 شد اقدامات زیر در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی مسئولین فنی تجهیزات تفریحی انجام شود.

فنی که تا کنون دردوره های آموزشی شرکت کرده اند برگزار شود و الف(  ماهانه حداقل یکبار آزمون توسط ستاد سازمان از مسئولین 

 بر اساس نتیجه آزمون تصمیمات زیر اتخاذ شود:

 .در صورت قبولی درامتحان گواهینامه آموزشی صادر شده معتبر است 

 .درصورت مردودی در امتحان باید مسئول فنی مورد باز آموزی قرار گیرد 

 ر در امتحان مردود شود صالحیت وی از طریق مصاحبه توسط نماینده سازمان، مدرس و چنانچه مسئول فنی پیش از دوبا

 نماینده انجمن صنفی بررسی می شود.

  برای وسیله ای که مسئول فنی آن گواهینامه آموزشی معتبر نداشته باشد تاییدیه صادر نمی شود. 84از ابتدای سال 

 زشی معتبر می تواند مسئول فنی تعداد تجهیزات با شرایط زیر معرفی شود:یک نفر با گواهینامه آمو 84ب(  از ابتدای سال 

  هر شش وسیله نیمه سنگین و سنگین یک مسئول فنی 

  یک مسئول فنی باید اضافه شود. 2به ازاء افزایش وسیله در شهربازی به ازاء نصف به عالوه 

  وسیله سبک  21هرA .معادل یک وسیله نیمه سنگین محسوب می شود 

 وسیله سبک  6 هرB .معادل یک وسیله نیمه سنگین محسوب می شود 

 پ(  شرح وظایف و شرایط احراز مسئول فنی برای تجهیزات مختلف به شرح زیر است:      

  شرح وظایف و شرایط احراز تجهیزات سازه ای شهربازی 
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  شرح وظایف و شرایط احراز تجهیزات آبی 
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  شرح وظایف و شرایط احراز تجهیزات بادی 
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 شرح وظایف و شرایط احراز تجهیزات ترامپولین  8-1-3-4

 
 

 

 



 یحیمراکز تفر یبازرس یفن یها تهیمصوبات کم

 (11 یال 1شماره  تهی)کم

 

شماره 

 کمیته
 شرح مصوبه

 

 

 

 

 

 سازه های آبی

6 

و استاندارهای درج شده در مراجع  8888مقرر شد در بارسی از مراکز تفریحی آبی عالوه بر اجرای استانداردهای سرسره آبی و استاندارد 

با استانداردهای  22113در مواردی که الزامات استاندارد   EN 15288و  22111الزامی استاندارد سرسره آبی از قبیل استانداردهای ملی 

 اجرا شود. 22113تناقض ندارد الزامات مرتبط در استاندارد فوق الذکر 

21 

، با توجه به  اینکه در این استراتژی های متفاوتی برای کاهش ریسک ارائه شده است، به منظور 24138-1استاندارد  3-4در خصوص بند 

ه به مفاد الزام استاندارد، الزم است بهره بردار افزایش سطح ایمنی، امکان کاهش ریسک رفتارهای مخاطره آمیز استفاده کننده و با توج

دی عالوه بر ارائه تعهد مبنی بر استفاده از دو اپراتور همزمان که با یکدیگر در ارتباط می باشند. چراغ ترافیک در قسمت های خروجی / ورو

 و سیستم کنترل کننده درهای گردان تعبیه نماید.

21 

سرسره ها جزء موارد عدم انطباق های متعدد مشاهده شده در بازرسی است و با عنایت به اینکه نظر به اینکه فواصل ایمنی در نصب 

مجموعه های تفریحی آبی مجوز فعالیت و بهره برداری از سامان تربیت بدنی اخذ می نماید، مقرر شد طی نامه ای زا طرف سازمان ملی 

های حین نصب از تجهیزات تفریحی یادآوری شود. همچنین مقرر شد درخصوص  استاندارد ایران به وزارت ورزش و جوانان، ضرورت بازرسی

صدور مجوز بهره برداری برای شهرهای بازی که از سازمان میراث فرهنگی مجوز دریافت می کنند طی نامه ای به آن سازمان درخصوص 

 اجباری بودن استاندارهای تجهیزات شهربازی و لزوم بازرسی حین نصب یادآوری شود.

 به منظور اطمینان از صحت یافته های بازرسی، مقرر شد مجموعه های تفریحی آبی در زمان عدم بهره برداری مورد بازرسی قرار گیرند 25

 سازه های بادی

8 

نیرو و ( جهت کاهش 22388استاندارد ملی  8-1-4متر و باالتر ) بند  6درخصوص نحوه اجرای سقف دائمی وسایل بادی با ارتفاع سکوی 

اثر باد بر وسیله مقرر گردید سقف به شکلی اجرا گردد که از طرفین به دیواره ها کامال متصل گردیده و نسبت به دیواره پشتی به اندازه 

 18( فاصله سقف از دیواره سانتیمتر 13ر شابلون سر بزرگ )سانتیمتر فاصله داشته باشد. با توجه به قط 5شابلون سر بزرگ به اضافه 

 یمتر خواهد بود.سانت

21 

در خصوص موضوع آزمون های منسوج سازه های بادی )آزمون استحکام کششی، پارگی وچسبندگی( باید برای تجهیزات جدید ساخته شده و 

مه به بعد، گزارش آزمون های مربوطه ارائه شود و در صورت نیمه سنگین بودن تجهیز، بایستی گواهینا 82نصب شده از سه ماهه چهارم سال 

حین ساخت ارائه شود. برای تجهیزات بهره برداری شده موجود بدلیل عدم وجود گزارش های آزمون و عدم امکان نمونه برداری از منسوج جهت 

مجوز بهره برداری بدون در نظر گرفتن مدت مجوز وجود دارد و تجهیز در  3، تنها امکان صدور حداکثر 22388انجام آزمون بر اساس استاندارد 

مجوز منوط به تامین شرایط بهره  3مجوز، دیگر امکان صدور مجوز جدید نداشته و باید سازه بادی جمع آوری شود. البته صدور  3رت اخذ صو

برداری ایمن بوده و در صورت مستهلک شدن و ایجاد موارد عدم انطباق به تشخیص شرکت بازرسی کننده، قابل تصمیم گیری و خارج شدن از 

 اری می باشدسیکل بهره برد

23 

یزات با توجه به اینکه امکان بازرسی و بررسی عیوب و ایرادات سازه بادی از نوع دوختی بهتر می باشد و همچنین به دلیل اینکه تولید این تجه

در فایند پرسی وجود بادی پشتوانه فنی و مهندسی ندارد و امکان تعیین پارامترهای فرایند پرسی از قبیل حرارت و وابستگی به نوع جنس منسوج 

نیوتن که کمتر از حداقل استحکام منسوج می باشد( ، بنابراین تولید سازه  211ندارد و نهایتا به دلیل استحکام ناکافی اتصاالت پرسی )کمتر از 

امکان صدور مجوز بهره بادری به روش پرسی مردود و بایستی از روش دوختی استفاده گردد. اگر تاکنون برای این تجهیز مجوز صادر شده است، 
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 برای کاهش فشار می توان به جای زیپ از دریچه نیز استفاده نمود. 2388استاندارد  5-2-4برداری مجدد وجود ندارد، در خصوص بند

24 

از  2-2-4در خصوص طناب های بکار رفته در نقاط تکیه گاهی در وسایل تفریحی بادی مقرر شد عالوه بر استحکام مورد نیاز، بر اساس بند 

میلیمتر بوده و سایر شرایط الزم نیز بررسی شود. بدیهی است  45تا  28قطر طناب های بکار رفته باید در محدوده  22388استاندارد ملی 

 طناب های مغایر با شرایط مذکور مورد تایید نمی باشند.

 (NDTبازرسی جوش و آزمون های غیرمخرب )

22 

شرکتهای تایید صالحیت شده و سایر بندهای استانداردهای ملی که توسط شرکت بازرسی به غیر  در مورد بازرسی های جوش که توسط

، شرکت بازرسی کننده پیمانکار فرعی را ارزیابی  2381سال  28111استاندارد ملی ایران  3-3-6واگذار می شود مقرر شد بر اساس بند 

 فرعی به عهده شرکت بازرسی کننده می باشد.کرده و طبعا مسئولیت آن قسمت از بازرسی توسط پیمانکار 

22 

مقرر گردید اوال در فرمت مجوز بهره  "در زمان اعتبار مجوز / گواهینامه صادره  NDTاتمام تاریخ اعتبار تست های  "درخصوص موضوع 

اعتبار مجوز منوط به  "جمله برداری یا گواهینامه در یک ستون تاریخ اتمام تست های غیر مخرب آورده شود و در توضیحات ذیل جدول 

درج گردد. بدیهی است صحه گذاری انجام آزمون در فواصل  "انجام آزمون های غیر مخرب در فواصل زمانی تعیین بشه بر اساس نظر طراح

الع رسانی تعیین شده قابل ارزیابی در بازرسی های دوره ای نیز می باشد و درصورت وجود عیب درگزارش آزمون تست غیر مخرب و عدم اط

 و ارائه آن به شرکت بازرسی و یا مسئولیت عدم انجام آزمون بعد از اتمام اعتبار بر عهده مالک / بهره بردار شهربازی می باشد.

24 

مجددا تاکید می گردد در مواردی که تاریخ اعتبار آزمون های غیر مخرب از تاریخ اعتبار مجوز / گواهینامه کمتر باشد در صورتیکه بهره 

بردار قبل از پایان تاریخ اعتبار آزمونهای غیر مخرب نسبت به انجام آن اقدامی ننماید بدیهی است مجوز / گواهینامه صادر شده از درجه 

 اعتبار ساقط است و کلیه مسئولیت های ناشی از عدم انجام آزمونهای غیر مخرب را بر عهده خواهد داشت.

 (وارداتی -تجهیزات تفریحی )ساخت و نصب 

5 

شرکت های بازرسی کننده فنی مورد تایید سازمان استاندارد برای کاالهای وارداتی فقط استانداردهای مورد قبول سازمان را که همان 

ات استاندارد های ملی و یا مراجع مورد استفاده در تدوین استاندادهای ملی هستند را مالک عمل قرار دهد و اکیدا از پذیرش مراجع با الزام

 پایین تر از استاندارد ملی از جمله استانداردهای کشور چین پرهیز نمایند. فنی

8 

قابل قبول بوده و  Aفقط برای وسایل سبک نوع  GBمقرر شد در مورد تجهیزات وارداتی تاییدیه های مبدا صادر شده بر اساس استاندارد 

 اتی:برای سایر موارد قابل قبول نباشد بنابراین در مورد تجهیزات وارد

  فقط نیاز به بازرسی حین نصب دارد باید تجهیز دارای گواهی معتبر بر اساس  24برای آن دسته از تجهیزاتی که طبق ردیف

( بوده و در مرحله نصب توسط یکی از شرکتهای بازرسی فنی مورد EN 13814یا  AS 3533استانداردهای مورد قبول سازمان )

 ه شمول بازرسی از تجهیزات شهربازی انجام شده و گواهی حین نصب دریافت نماید.تایید سازمان ملی استاندارد با دامن

21 
در صورت مجوز بهره برداری برای تجیزات شهربازی که پیشینه بازرسی ساخت و نصب ندارند شرکت بازرسی موظف است بند یا بندهاییی از 

 ذکر نماید استاندارد که قابل اجرا نبوده است را در ذیل مجوز بهره برداری

24 

در روند ساخت وسایل تفریحی زمین بازی، سازه های بادی، ترامپولین، وسایل بدنسازی و بانجی جامپینگ، چنانچه سازنده وسایل تفریحی 

دستوالعمل های مذکور دارای تیم فنی باشد که بتوانند مستندات مورد نیاز طراحی را مطابق با الزامات استاندارد ملی مربوط در چارچوب و 

 سازمان ملی استاندارد ایران تهیه نماید، مستندات تهیه شده با مهر و امضای سازنده برای شرکت های بازرسی قابل قبول خواهد بود.

24 
د که طراح موظف است در جریان تمامی مراحل ساخت ونصب و آزمون اولیه قرار داشته باش 8888-2از استاندارد ملی  4-4به استناد بند 

مقرر شد به این منظور طراح صورت جلسه مراحل ساخت ونصب را که به مهر و امضای خود و سازنده رسیده است را ارائه و در نهایت در 
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ازمون عملکردی حضور بهم رساند و صورت جلسه تاییدنهایی را تایید، مهر و امضا نماید. الزم به ذکر است این موضوع رافع مسئولیت های 

 کننده به عنوان بازرس شخص ثالث نمی باشد.شرکت بازرسی 

24 
در مورد استخرتوپ غیربادی مقرر شد با توجه به اینکه ساخت استخر توپ غیر بادی در واحد تولیدی انجام نمی شود انجام بازرسی حین 

 نصب و صدور گواهی نامه حین نصب کفایت کند.

25 

مقرر شد پروژه بررسی نهایی مستندات توسط تیم تخصصی با حضور نماینگان ذی صالح معرفی شده از سوی شرکتهای بازرسی کننده و 

 تایید و یا رد آن و اظهار نظر مکتوب به طراح، اجرایی شود و با توجه به اینکه انجمن صنفی متولی صنف شهربازی داران است مدیریت پروژه

زم به عهده آن انجمن می باشد. در صورت اقدام اثر بخش در این خصوص باید ظرف مدت حداکثر دو سال تمام و تشکیل جلسات ال

)سال اجباری استاندارد شهربازی( است تعیین تکلیف شود یعنی یا با دارا  2388تجهیزات شهربازی که ساخت آن مربوط به قبل از سال 

هداری و تعمیرات در مرکز تفریحی و زیر نظر ناظر فنی تایید صالحیت شده بهره برداری بودن مستندات مورد تایید و استقرار سیستم نگ

شده و یا باید جمع آوری شده و از چرخه ارائه خدمات تفریحی خارج شود. در صورت عدم اقدام اثربخش توسط انجمن صنفی شهربازی 

ین پروژه، پس از انقضای مهلت مقرر در نامه فوق الذکر، اجازه بهره داران در این خصوص و یا عدم همکاری بهره برداران در اجرایی شدن ا

 برداری از تجهیزات فاقد مستندات مورد تایید داده نخواهد شد

25 
در خصوص کاربرد لوله های اسپیرال در وسایل تفریحی شهر بازی مقرر شد سازنده تاییدیه ساخت لوله مذکور را به همراه مشخصات فنی بر 

 داردهای مربوطه ارائه نماید تا طراح محترم پس از تحلیل های مهندسی بتواند در خصوص امکان استفاده از آن اظهار نظر نمایداساس استان

25 
در خصوص وسایل تفریحی وارداتی مقرر شد در صورت بروز هر گونه ابهام در امر بازرسی، مستندات مورد نظر از سازنده وسیله تفریحی 

 ردداستعالم و دریافت گ

 تجهیزات زمین بازی

4 
در حفاظ های که مقطع افقی دارند، تنها حفاظ هایی مورد تایید قرار گیرد که از نقطه ای که پای کودک درآن مقطع قرار می گیرد حداقل 

 سانتی متر ارتفاع حفاظ باشد. 81

4 

شکل و ... در صورت رعایت  Bوسایل باالرونده متصل به مجموعه های مرکب مانند فریزبی، وسیله باالرونده آتش نشانی، وسیله باالرونده 

 موارد زیر قابل قبول است:

 الف( رعایت الزامات فضاهای ایمنی

 ب( وجود سطح جذب ضربه متناسب با حداکثر ارتفاع سقوط وسیله در منطقه برخورد 

 پ( وجود تابلو هشدار مبنی بر الزام مراقبت والدین هنگام بازی 

 ت( تعیین محدودیت سنی 

 ث( رعایت فاصله وسیله تا مجموعه مرکب به گونه ای باشد که امکان صعود از پشت وسیله دسترسی تا سکو وجود نداشته باشد.

4 
سانتی از سطح زمین محافظ تهیه شود بالمانع است  61آنکه از ارتفاع استفاده از وسایل صخره نوردی به عنوان وسیله دسترسی مشروط بر 

 نیست. 6463-2پ استاندارد -21و نیازی به تهیه حفاظ افقی طبق شکل 

4 
 در مورد پلکان نردبانی شیب دار در صورتیکه حفاظ کناری پلکان با ارتفاع مناسب تا سکویی که پلکان به آن منتهی می شود ادامه پیدا کند

 وریکه صعود برای کودک مشکل ساز نباشد و احتمال سقوط به حداقل برسد مورد تایید است.بط

4 

 استفاده از میله های بارفیکس به عنوان وسیله دسترسی به سکو در صورت رعایت موارد زیر قابل قبول است

 الف( رعایت الزامات فضاهای ایمنی   

 ب( وجود سطح جذب ضربه متناسب با حداکثر ارتفاع سقوط وسیله در منطقه برخورد   
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 پ( وجود تابلو هشدار مبنی بر الزام مراقبت والدین هنگام بازی   

 ت( تعیین محدودیت سنی    

4 
ین ها استفاده می کنند، محاسبات شرکت های فعال درحوزه زمین های بازی، برای اطمینان از نوع، عیار و استحکام فشاری بتنی که در زم

 صورت گرفته توسط شرکت های مشاور ذیصالح در این زمینه را ارائه نمایند.

24 

 در خصوص صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای تجهیزات زمین بازی مقرر شد موارد زیر نیز انجام شود:

  همراه کد به شرکت بازرسی و ادره کل استاندارد استان معرفی نمایند.واحد تولید کنندگان تجهیزات مرکب باید تمام قطعات را به 

  ترکیب یا ترکیباتی که شامل همه قطعات تولیدی توسط شرکت می باشند باید مورد بازرسی حین ساخت قرار گرفته و برای آن

 گزارش بازرسی صادر شود.

 ربرد استاندارد درج شود. در گزارش بازرسی ساخت می بایست کد ترکیبات زیر مجموعه باید تعیین شده باشند و در پروانه عالمت کا

 اصلی وسیله و زیر مجموعه های آن درج شود.

 :در دستورالعمل نصب تهیه شده توسط تولیدکننده باید عبارت زیر نوشته شود 

 «انطباق این کاال با استاندارد منوط به رعایت الزامات نصب و بهره برداری می باشد» 

24 

خصوص تجهیزات زمین بازی نصب شده مقرر شد با توجه با اینکه تجهیزات نصب شده دارای سابقه بازرسی نصب نمی باشند صدرو در 

گواهی نامه برای آنها فقط در صورتی میسراست که امکان اجرای صد در صد استاندارد مهیا شده و بطور خاص انطباق کفپوش زمین بازی با 

 رعایت شود. حداکثر ارتفاع سقوط وسیله

24 

حذف شده است فقط در مورد مهدهای کودک که کودکان در  8-4سطر آخر بند  2008سال  EN 1176-2با توجه به اینکه در استاندارد 

نشیمنگاه تاب برای دو  1سال و زیر نظر مستقیم مربی از تاب استفاده می کنند تولید کننده می تواند  6تا  1محدوده سنی مشخص بین 

 گروه سنی متفاوت را با هم ترکیب نماید.

25 

نه های آن در سطح کشور فراوان است و ریسک بروز حادثه باالیی دارند به منظور ساماندهی به شرایط حاد با توجه به تصاویر فوق که نمو

موجود در زمینهای بازی مقرر شده در اسرع وقت چارچوب فرایند زیر برای استاندارد سازی زمینهای بازی توسط سازمان ملی استاندارد و 

لت خدمتگزار جمهوری اسالمی تنظیم شده و به ادارات کل استانی سازمان ملی استاندارد و وزارت کشور به عنوان دو عضو اصلی بدنه دو

 استانداری های سراسر کشور ابالغ شود.

  انجام شود. 6418و استاندارد  6436تجهیز پارک باید با وسایل و سطوح جذب ضربه مطابق سری استاندارد ملی 

 س شخص ثالث انجام شده و گواهینامه ایمنی صادر شود.بازرس حین نصب برای تجهیزات باید توسط بازر 

  بازرسی، نگهداری و تعمیرات باید توسط پرسنل آموزش دیده منطقه شهرداری  -با عنوان تجهیزات زمین بازی 6436-8استاندارد

زمانی اعتبار گواهینامه مربوطه به عنوان بازرس شخص اول انجام شده و مسئولیت حفظ شرایط ایمن و استاندارد زمین بازی در بازه 

 )یک سال( مستقیما عهده شهرداری منطقه مربوطه باشد.

  مسئولیت افراد آموزش دیده گزارش دهی مستمر به عنوان بازرس شخص اول و برنامه ریزی اقدامات اصالحی و انجام تعمیرات

 تجهیزات زمین بازی است.

 اصلی سالیانه باید توسط شخص ثالث انجام شود پیش از اتمام تاریخ اعتبار گواهینامه زمین بازی بازرسی 
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25 

پس از بحث و بررسی آمار مجموعه های مرکب در سطح کشور، این وسیله به پنج گروه مختلف بر اساس تعداد سکو به دسته های مجموعه 

 دسته بندی شد.سکو  8سکو، مجموعه مرکب بیش از  8سکو مجموعه مرکب تا  6سکو، مجموعه مرکب تا  4مرکب تا 

 

25 

و با سقف مجموعه  طح سکو تا زیر سطح سکو طبقه باالدر مورد روش محاسبه ارتفاع سقوط آزاد برای سکوهایی که کامال توسط حفاظ از س

مرکب محصور شده اند و دارای محل خروج )سرسره غیر تونلی، بارفیکس و...( نمی باشند و بر اساس ارزیابی ریسک، حادثه سقوط از آن 

از  وجود ندارد ، ارتفاع سقوط آزاد از آن سکو محاسبه نشود ولی برای سکوهایی که توسط حفاظ نرده ای محصور می شوند ارتفاع سقوط آزاد

 سطح سکو باید محاسبه گردد

25 

درمورد تعیین معیار مناسب برای برآمدگی سطح زمین بازی مقرر شد به منظور پیشگیری از خطر گیر کردن پای استفاده کننده در سطح 

فپوش در نظر گرفته میلیمتر و با توجه به دستورالعمل نصب ک 3میلیمتر و فاصله عمودی صفر با رواداری  31کف پوش، حداکثر فاصله افقی 

 شود.

25 
در خصوص آزمون گیر کردن در حفاظ های تجهیزات زمین بازی مقرر شد از شالبلون نیم تنه که دارای پهنای کمتر از شابلون سر کوچک 

 است استفاده شود.

25 
سازه مشبک، سطح سکو  در خصوص وسایل جدید که ترکیبی از دیسک چرخان و سازه مشبک فضایی است مقرر شد با توجه به ارتفاع

 دارای سطح جذب ضربه باشد.

 

 شرکت بازرسی مهندسی آراد 

 ت تفریحیواحد بازرسی تجهیزا


