
 

 

  

 ماشین آالت عمرانی: مدیریت، ایمنی و ریسک هاعنوان دوره: 

 0104081Iکد دوره: 

 مهندسی کارگروه: ساعت 16 مدت دوره:

 ندارد پیش نیاز:

 

   فناوران خبرهنمایندگی استان تهران شرکت کارانگر برگزار کننده: 

 

   آالت شرکت  نیماش تیریمد هات در پروژه ها و شرکت آال نیچرخه حضور ماش -1

    آالت پروژه نیماش تیریمد

     صف و ستاد رابطه

     و گردش اطالعات  دیتول

   تآال نیماش ییو نقل و جابجا حمل

    یسپار برون

        آموزش

   آالت  نیماش تیریالزامات حوزه مد -2

    آالت پروژه ها نیماش نیتام -3

    راتیو تعم ینگهدار میساختار ت -4

     رانهیشگیپ ینگهدار -5

       یفیک کنترل

       تیوضع مراقبت

      ها یورود کنترل

   آالت  نیناوگان ماش یضرورت نوساز -6

   آالت نیناوگان ماش یساز نهیبه -7

    آالت نیبا انواع ماش ییآشنا -8

  ، بولدوزر و ...(دری، گر، لودریکیمکان لی، بونی)انواع کام یخاک اتیعمل

  کمرشکن و ...(، ی، بوژ، تانکرلری، انواع ترو کشنده ونی)انواع کام و نقل حمل

  (واگن و ... لی، درآببند واری، دآالت حفار تونل، رودهدر، شمع نی)انواع ماش یحفار

  (بی، ابزار تخرسفالت، باالبرهاآکامپکتور، غلطک، انواع اره بتن و ) یساختمان

   مارکر و ...( ،مریکالی، رمری، ترشرینی، فغلطکو بتن ) سفالتآ

  و ...( یو سقف یدروازه ا لی، جرثقری، لقمه گها، باالبرها لیجرثقو انتقال مواد ) یباربردار

   و ...( یزلیو د یبرق یکمپرسور ها، ژنراتورها زلی، دپالنت نگیبچثابت ) زاتیتجه

 



 

 

      ، برج نور و ...(، کامپکتور، کاترکیدرولی) چکش ه ملحقات

    آالت نیو حوادث مربوط به ماش ستیز طیکار و مح یمنیسالمت و ا -9

        آالت  نیکار در واحد ماش یمنیا نکات

      آالت  نیاز ماش یبهره بردار یمنیدستورالعمل ا نیتدو

       آالت  نیدر واحد ماش یمنیدستورالعمل ا تدوبن

        نقاط پرخطر و حادثه ساز  ییشناسا

           راتیتعم یبرون سپار -10

        آالت  نیماش تیریمد یدیکل یشاخص ها -11

          داده ها لیو تحل یجمع آور -12

       آالت  نیدر حوزه ماش یمال یشاخص ها تیاهم -13

          آالت نیماش یفن یبازرس -14

        آالت  نیماش یدیکل یها زمیمکان شناخت

       آالت نیماش یفن یبازرس ستیچک ل نیتدو

         آالت نیماش یفن یبازرس انجام

      (ی)به صورت کارگروه آالت نیسطح سالمت ماش یابیارز -15
 


