دوره آموزشي

Seminar No.2.B

مديريت و ايمني در كارگاه هاي ساختماني
در كشور آلمان
طول دوره  03 :ساعت
زمان  :دو بار در سال آپريل و نوامبر
مكان  :مركز آموزشي عالي برلين – آلمان

موضوع دوره :

)

ITW ( Informatik ,Technik,und Wirtschaft

نكات جديد در اصول مديريت  ،سرپرستي و ايمني كارگاه هاي ساختماني

سرفصل مطالب دوره :
 -1تجهيز سايت كارگاه
 1-1مفهوم و اصطالحات تجهيز سايت كارگاه
 2-1طراحي سايت كارگاه
 0-1آشنائي با بخش هاي مختلف كارگاه  ،عملكرد و جانمائي آنها شامل :
 ساختمان هاي موقت ( دفتر  ،انبار ها  ،محل استراحت و اقامت كاركنان و ) . . . طراحي و تنظيم محيط كارگاه و تعيين مساحت الزم براي فعاليت هاي مختلف ماشين آالت ساختماني و راه هاي رفت و آمد آن ها و ارتباط با خارج از كارگاه انتخاب و تعيين محل مناسب جرثقيل و آسانسور كارگاه تهيه آب و برق منايب براي كارگاه و سامان دهي آن -2ايمني در كارگاه ساختماني
 مباني ايمني و حفاظت در كارگاه ساختماني مسئوليت كارفرما در كارگاه استقرار مقررات ايمني و حفاظت كار در كارگاه هاي ساختماني بررسي و تجزيه و تحليل و ارزيابي خطرهاي منجر به خسارات جاني و مالي درعمليات ساختماني تامين ايمني و حفاظت نيروي انساني شاغل در كارگاه تدابير پيشگيري و تقليل خطر در كارگاه علل حوادث كار در ارتفاع استفاده ايمن از داربست استفاده ايمن از نردبان ها كاهش صدا در كارگاه وسائل حفاظت فردي حفاظت در برابر سقوط اشيا و ابزار در كارگاه -ايمني در گودبرداري و حفاري

مخاطبان دوره  :مهندسان ساختمان  ،روئسا و سرپرستان كارگاه هاي ساختماني  ،مديران شركت هاي ساختماني  ،مسئوالن
ايمني كارگاه هاي ساختماني  ،متخصصان و پژوهشگران ايمني صنعت ساختمان  ،كاردان هاي ساختمان

تعداد شركت كنندگان در هر دوره
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مدرسان و نحوه تدريس  :استادان آلماني با مترجم فارسي زبان و استادان ايراني مقيم آلمان ( زبان دوره فارسي است ) .
بازديد از  0تا  1كارگاه ساختماني ( حسب مورد ) و از مركز ايمني كارگاه ها و مركز تجهيزات
كارگاهي جزء برنامه دوره خواهد بود.

گواهينامه  :به شركت كنندگان در دوره به شرط حضور در تمام طول دوره گواهينامه مركز آموزش عالي برلين آلمان اعطا
خواهد شد.
برنامه دوره ( سفر ) :
-

روز اول :ترانسفر از فرودگاه به هتل
روز دوم :آشنائی و بازديد  8ساعته از برلين با صرف ناهار از ساعت  9صبح با تورليدر فارسی زبان
روز سوم :ساعت  9صبح حركت به محل برگزاري دوره – ساعت  11برگشت به هتل (  6ساعت آموزش )
روز جهارم :ساعت  9صبح حركت به محل برگزاري دوره – ساعت  11برگشت به هتل (  6ساعت آموزش )
روز پنجم :ساعت  9صبح حركت به محل برگزاري دوره – ساعت  11برگشت به هتل (  6ساعت آموزش )
روز ششم :ساعت  9صبح حركت به محل برگزاري دوره – ساعت  11برگشت به هتل (  6ساعت آموزش )
روز هفتم :ساعت  9صبح حركت به محل برگزاري دوره – ساعت  11برگشت به هتل (  6ساعت آموزش )
روز هشتم :روز آزاد
روز نهم  :ترانسفر از هتل به فرودگاه

هزينه ثبت نام :
 0592يورو
شامل :
-

هتل چهار ستاره با صبحانه در اتاق دو تخته ( در صورت تقاضاي اتاق انفرادي به هزينه مربوط شبی  13يورو اضافه خواهد
شد) .
ترانسفر فرودگاهي  /عزيمت به محل برگزاري دوره  /بازديدها
ارسال دعوت نامه از موسسه آموزش عالی و همکاري براي اخذ ويزا
راهنماي محلي و مترجم فارسي زبان
هزينه ثبت نام دوره در مركز آموزش عالي برلين

تور تفريحي ( اختياري ) :
براي شركت كنندگان در اين دوره  ،تور تفريحي  4روزه ( سه شب) پاريس به صورت آبشنال برنامه ريزی شده است كه در صورت تمايل مي توانند
با پرداخت  863يورو در آن شركت نمايند  .خدمات اين تور شامل پرواز از برلين به پاريس  ،اقامت در هتل چهار ستاره در اتاق دو تخته با صبحانه ،
يك تور شهري نيمه روزه در پاريس  ،ترانسفر و راهنماي فارسي زبان مي باشد.
برای اجراء تور پاريس حداقل شرکت کنندگان  59نفر

مهلت ثبت نام تا سه ماه قبل از شروع کالسها
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