
 

 

 

 جرثقیل  ت كاارتدو حي اطر    -بازرسي جوش و غیرمخرب    -شرايط  بازرس جرثقیل     -بازرسي اجزای برقي     -ل  سي متريازربا   -حل ساخت  امر

 آشنايي با تهیه گزارش بازرسي  -محاسبات مربوط به مركز ثقل بار    -تسلط بر بازرسي جرثقیل سقفي    -آشنايي با انواع جرثقیل سقفي    -ری و گروه باربرداری  كاس كال 

 ر  بای مونهادی و آزعملكری مونهاآز  -  باربرداری بحراني و لیفتینگ پلن  -بررسي حوادث جرثقیل های سقفي    -آشنايي با عالئم راهنمای باربرداری  

   ASMEمرور بندهای استاندارد آمريكايي   -مفهوم جريان كشي در جرثقیل های سقفي    -آشنايي با مراحل ساخت جرثقیل سقفي    -آشنايي با انواع بازرسي های ادواری  

  آشنايي با اجزای جرثقیل سقفي و واژه شناسي   -آشنايي با وسايل باربرداری و محاسبات رياضي    -اصول بهره برداری صحیح از جرثقیل های سقفي    

 ي و حیاطي در عملیات تست بار و اضافه بار موارد ايمن  -بازرسي اجزای مكانیكال شامل قالب،  قرقره ، سیم بكسل ، درام    -تست های صحت عملكرد و بازرسي جرثقیل های سقفي    

 نحوه تكمیل و تهیه گزارش بازرسي فني مطابق با چک لیست های تايید شده سازمان ملي استاندارد جمهوری اسالمي ايران

 

 

 آشنايي با شرايط و مسئولیت های اپراتور جرثقیل واجد صالحیت    -آشنايي با كاربرد جدول باربرداری و نحوه استفاده صحیح از آن    -آشنايي در خصوص انواع مختلف و رايج جرثقیل ها  

آشنايي با تعاريف و اصطالحات مربوط به ريگری و تجهیزات   -جرثقیل  2و ضروری در خصوص كار كردن همزمان آشنايي با نكات مهم   -آشنايي كامل با وظايف ، مسئولیت ها و نكات ايمني مربوط به ريگری    

با نكات ايمني مربوط به شروع كار    آشنايي  آشنايي با نكات مهم در خصوص سرويس و نگهداری جرثقیل های متحرک   آشنايي با نواحي مختلف باربرداری و آماده كردن محل باربرداری برای  -باربرداری  

 بوط به آنآشنايي كامل در خصوص انواع مختلف ادوات و تجهیزات باربرداری و استانداردهای مر -بسكت های كار در ارتفاع ، حمل مصدوم و طراحي آنها

 

 

 بستن بار و زاويه آنروش های    -شرايط اپراتور دستگاه     -صدور گواهینامه  نحوه    -مدارک مرجع بازرسي    -نوشته های اطالعاتي  

 آشنايي به سیستم های عملكردی و راهبری دستگاه  -انواع روش های تثبیت در نصب تاوركرين     -نكات مهم در برپايي و برچیدن دستگاه  

 آيپولیت (   –تسمه  –زنجیر  –تشخیص در میزان خرابي تجهیزات ) بكسل -نوع جرثقیل از نقطه نظر نقاط ضعف و قوت  آشنايي با    -اصول راهبری تاوركرين ها در شرايط جوی مختلف  

 - برجي و كاربرد جدول بار و نحوه استفاده صحیحنواحي باربرداری جرثقیل های  - موارد ايمني و حیاتي در عملیات تست بار و اضافه بار - اصول عملكرد فني و نحوه نظارت بر چگونگي ارتباط میان اجزای دستگاه   

 معیارهای پذيرش اجزای بحراني جرثقیل ها از جمله سیم بكسل ، درام ، قالب   -در حوزه جرثقیل های برجي     ISOو   ASMEمعرفي استانداردهای بازرسي فني  

مهاری ها و ... (-ارتفاع-ي )شاقولياطالعات مندرج در دفترچه راهنمای سازنده و نحوه استفاده از آن در بازرس    

 معیارهای بازديد و تهیه گزارش بازرسي فني مطابق با چک لیست های تايید شده سازمان ملي استاندارد جمهوری اسالمي ايران

(نيتاور كر ) يبرج لیسرفصل جرثق  

 سرفصل جرثقیل سقفي

 

  سرفصل اصول لیفتینگ )ريگری و اصول صحیح بستن بار (

 


