Seminar No. 1-2015

دوره آموزشی عمران
طرح مدیریت و ایمنی در کارگاههای ساختمانی
زمان برگزاری:
تاریخ برقراری کالسها با توافق متقاضیان شرکت کننده انجام میگیرد و باید حداقل سه ماه قبل از شروع کالسها مشخص گردد
محل برگزاری :برلین  ،پایتخت آلمان -مرکر آموزش عالی ITW

موضوع سمینار :اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای ساختمانی

بخش اول :سایت تجهیزات
 مفهوم و اصطالحات در سایت تجهیزات و ساختمان
 طرح سایت تجهیزات به عنوان بخشی از طراحی ساختمان
 بخشهای مختلف کارگاه مانند:
 بناهای موقتی (اقامتگاه /دفتر؛ انبار مصالح؛ کانتین برای کارکنان کارگاه) ماشین آالت مخلوط کن ( بتن مخلوط کن؛ گچ و خاک وسفید کاری ؛ بتن سبک جهت کف سازی) تنظیم و طراحی محیط کارگاه و تعیین مساحت الزم برای قطعات تولید شده در محل راههای رفت و آمد ماشین آالت و ارتباط آن به خارج از کارگاه (راههای کارگاهی) تهیه آب ( آشامیدنی و کارگاه ی تهیه برق ( تعیین محل کنتور برق و قدرت کشش برق مورد نیاز در کارگاه) -محل نصب چرثقیل و آسانسور کارگاه

بخش دوم :ایمنی در کارگاههای ساختمانی و چگونگی پیش گیری ار تصادفات
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اساس حفاظت کارگاهها
مسئولیت کارفرما در کارگاه
پیاده کردن مقررات حفاظت فنی و ایمنی در کارگاههای ساختمانی
بررسی /تجزیه وتحلیل و ارزیابی خطرات منجر به خساراتجانیو مالی در عملیاتساختمانی و تامین ایمنی و حفاظت
نیرویانسانی شاغل در کارگاههایساختمانی است
تدابیر پیش گیری و تقلیل خطرات در کارگاه
ریشه سوانح
پیشگیری از سقوط
استفاده از داربست با حفاظت
بکاربندی سن کارگاه
نردبانها به عنوان پل ارتباطی و خرپای کار
جلوگیری از صدا( نویز) و ویبراسیون
تجهیزات حفاظتی شخصی (کفش و کاله ایمنی)
حفاظت در مقابل سقوط اشیاء و ابزار در کارگاه
ایمنی در حفاری و گود برداری

مخاطبین سمینار:
 -مدیران عامل شرکتهای مرتبط ( مشاورین طرح ؛ مجریان طرح ؛ مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشجویان رشته های مرتبط)
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خدمات :
 ترانسفر مسافران از فرودگاه برلین به هتل اقامت در اتاقهای دو تخته ( در صورت درخواست اتاق یک تخته قیمت تغییر خواهد کرد) درهتل چهار ستاره با صبحانه هزینه دوره آموزشی ؛ بازدید از 3تا  5کارگاه ساختمانی /مرکز ایمنی کارگاهها و مرکز تجهیزات کارگاهی مترجم و راهنمای محلی ارائه گواهینامه حضور در سمینارها از مرکز آموزش عالی برلین آلمان)itw ( Informatik, Technik und Wirtschaft

هزینه برای هر شرکت کننده3800,00€:
قابل توجه:
 حداکثر شرکت کنندگان در هر دوره  /در هر کالس  02نفر -کالسها توسط اساتید آلمانی به همراه مترجم رسمی فارسی زبان و اساتید ایرانی مقیم آلمان تدریس خواهد شد.

برنامه سفر تور  9روزه آموزشی
روز اول ترانسفراز فرودگاه به هتل انتخاب شده دربرلین
چهرشنبه
روز دوم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 71برگشت به هتل( شش ساعت تدریس)
روز سوم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 71برگشت به هتل ( شش ساعت تدریس)
روز چهارم روز آزاد
روز پنچم تور گردشی به مدت  8ساعت در برلین  +صرف نهار ؛ حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  0صبح
روز ششم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 71برگشت به هتل
روز هفتم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 71برگشت به هتل
روز هشتم ساعت  0099ترانسفر از هتل به محل سمینار و ساعت 71برگشت به هتل
روز نهم ترانسفر از هتل به فرودگاه
شرکت کنندگان در این دوره ها می توانند در صورت تمایل در تور تفریحی پاریس که از بعد از پایان هر دوره به مدت چهار روز
برگزار می گردد نیز شرکت نمایند.
قیمت تور چهار روزه گردشی برای هر نفر  852یورو
خدمات تور گردشی ش امل پرواز از برلین به پاریس ؛ اقامت در هتل چهار ستاره با صبحانه ؛ یک تور شهری در پاریس؛
ترانسفر و راهنمای فارسی زبان

تور  4روزه پاریس /هر نفر در هتل چهار ستاره  /اتاق دو تخته
روز اول
روز دوم
روز سوم
روز چهارم

ترانسفراز فرودگاه به هتل انتخاب شده درپاریس
تور گردشی به مدت  8ساعت در پاریس با راهنمای محلی فارسی زبان  +صرف نهار
حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  9صبح
تور بازدید از شهر بروکسل /زوریخ ( اختیاری) به مدت  10ساعت
حرکت از جلو درب هتل راس ساعت  8صبح (قیمت تور نفری  142یورو که می توان به قیمت پکج اضافه
کرد و یا در محل خریداری کرد)
ترانسفر به فرودگاه جهت برگشت به ایران
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