
 
 

 

 
 

  



 
 

 

 
 

 هقذهِ:

هی  دهاًٍذترگرفتِ از فرٌّگ اساتیر ایراًی تِ زتاى اٍستا تِ هعٌای تلٌذیْای الثرز هی تاضذ کِ اهرٍزُ تا ًام َّگر((   ))

 خَاًین.

 جفت ، پل تک ّای جرثقیل: از سیستن ّای جاتجایی کاال اعنهقرٍى تِ صرفِ تریي  هجْستریي ٍ سازًذُ ًیرٍ َّگر ضرکت

 , PODEM , VITAL) از اعن سقفی ّای جرثقیل کلیِ ًگْذاری ٍ تاهیي ّوچٌیي ٍ هٌَریل ٍ تازٍیی ، ای درٍازُ ، پل

BALKAN , KITO , KONE , STAHL , DEMAG  )... ,  .هیثاضذ 

 :خرظٌل دفسری ٍ کارگاّی (1-2

  یک ًفر –کارضٌاس ارضذ هکاًیک 

  دٍ ًفر –کارضٌاس هکاًیک 

  ًفر دٍ –کارضٌاس کٌترل کیفیت 

  یک ًفر –سرپرست تَلیذ 

  یک ًفر –کارضٌاس ارضذ ترق 

  یک ًفر –تکٌسیي ترق 

 یک ًفر – صًقطِ ک 

  ًفر ّفت  –پرسٌل ستادی ٍ دفتری 

  ًفر سِ –تراضکار 

  ًفر پٌج –جَضکار 

  ًفر دٍ –هًَتاش کار 

  ًفر دٍ –ترضکار 

  ُدٍ ًفر –کارگر ساد 

  یک ًفر –اًثاردار        . 

 ًفر  13  جوعاً:

 ( اهکاًاذ ًرم افساری:2

 

 اظساًذاردّای هَرد اظسفادُ:( 2-1

استاًذاردّای اصلی هَرد استفادُ در هراحل هختلف طراحی، ساخت، کٌتررل کیفری، تسرت، ًورة ٍ راُ اًرذازی سیسرتوْای       

 تجْیسات ٍ سازُ ّای فلسی ضاهل هَارد زیر هیطَد:اًتقال هَاد ٍ 

  استاًذارد سازًذگاى ٍ تَلیذ کٌٌذگاى جرثقیل آهریکا– CMAA#70 

  استاًذارد سازًذگاى ٍ تَلیذ کٌٌذگاى جرثقیل ارٍپل– FEM 1.001  ٍFEM 9.511 

  استاًذاردّایDIN   ٍDNV 

  استاًذارد جَشAWS 

  استاًذارد پَضصSSPC 

 

 



 
 

 

 
 

 زجْیساذ: دیگر (2-2

 

   تجْیسات سخت افساری هٌْذسی ٍ اتساری چَى اًَاع هتر، کَلیس، دٍرتیي، هتر لیسری، ًَیس سٌج، ارتعراش

 ذسٌج، ٍلت هتر ٍ آهپر هتر، دٍر سٌج، دهاسٌج لیسری ٍ ... جسئی از تجْیسات کٌترل کیفی هرتَطِ هیثاضٌ

 

 ( زجْیساذ کارگاّی:3

 

 فضا :( 3-1

 . هتر هرتع کارگاُ سرپَضیذُ 400هتر هرتع ٍاقع گردیذُ است کِ از ایي هقذار  2300کارگاُ ایي ضرکت در زهیٌی تِ هساحت 

 آهپر هیثاضذ. 300ضوٌاً ایي کارگاُ هجْس تِ ترق 

 

 ( جرثقیل ّا:3-2

  تي داخل سالي. 30جرثقیل سقفی 

  تي جْت فضای تاز ٍ هحَطِ ترضکاری. 3جرثقیل درٍازُ ای 

 

 ( زجْیساذ ٍ ادٍاذ هاؼیٌکاری:3-3

 دستگاُ. 3 –هیلیوتر  3300هتر ٍ قطر کارگیر  3تا طَل کارگیر  دستگاُ سٌگیي تراش 

  دستگاُ. 3 –هیلیوتر  300هتر ٍ قطر کارگیر  2دستگاُ تراش تا طَل کارگیر 

  دستگاُ. 3 – 60دستگاُ کف تراش 

  دستگاُ. 3 –دریل ستًَی 

  دستگاُ. 3 –دریل هگٌت 

  یک دستگاُ. – 140ارُ لٌگ قطر 

 ... ٍ تجْیسات ٍ ادٍات دستی هاًٌذ دریل 

  ،دهاسٌج ًَری، ضخاهت سٌج رًگ ٍ ...تجْیسات اًذازُ گیری هاًٌذ کَلیس، هتر، ساعت 

 

 ( زجْیساذ ٍ ادٍاذ آٌّگری:3-4

  دستگاُ. 2 –دستگاُ جَش زیر پَدری 

 دستگاُ جَش  Co2  دستگاُ 30 –آب خٌک 

  دستگاُ. 10 –دستگاُ رکتیفایر جَش 

  دستگاُ. 2 – اتَهاتدستگاُ ترش 

  دستگاُ. 2 –دستگاُ ترش دستی 

  دستگاُ جَش راستِ تر CNC– 3 ُدستگا 

  دستگاُ جَش الگَ تر CNC– 3 ُدستگا 

  دستگاُ جَسH  دستگاُ 3 –ساز 



 
 

 

 
 

  دستگاُ 3 –کارُ  3دستگاُ پاًچ 

  دستگاُ 2 –دستگاُ ارُ آتطی 

  دستگاُ 3 –لیتری  2000دستگاُ پوپ تاد 

 .دستگاُ سٌگ، هیٌی سٌگ ٍ تجْیسات دیگر 

  دستگاُ 2 –دستگاُ ارلس ًقاضی 
 

 ( ترخی از خرٍشُ ّای اًجام ؼذُ ٍ در دظر اجرا:4

 

 ؼرح ردیف
 زعذاد

 )دظسگاُ(
 کارفرها

 ؼرکر ظیواى ارٍهیِ 1 هٌَریلجرثقیل ظقفی هسر  36زي ارزفاع  3.2تا ظرفیر  1

 2 هسر 14تا کَرض زي  5طراحی ٍ ظاخر جرثقیل  2
 21ؼرکر اظسین ٍاقع در فاز 

 ععلَئیِ 22ٍ 

3 
 22هسر ٍ ارزفاع  5زي تا کَرض  5طراحی ٍ ظاخر جرثقیل 

 هسر
1 

ؼرکر زعذیذ جْر ًصة 

 اظکلِ ظکَی ظرٍغ

 خلیور گلدایگاى 1 هسر جرثقیل زک خل 24زي دّاًِ  7.5تا ظرفیر  4

 خرٍفیل اظسحکام گعسر اَّاز 2 زي 32 جرثقیل جفر خل 5

 آزهَى صٌعر اراک 1 زي 3جرثقیل تازٍیی  6

 آزهَى صٌعر اراک 1 زي 5جرثقیل زک خل  7

 ؼیؽِ کثیر ظوٌاى 1 زي 5جرثقیل زک خل  8

 ؼیؽِ کثیر ظوٌاى 1 زي 12جرثقیل جفر خل  9

 ؼیؽِ کثیر ظوٌاى 1 زي 16جرثقیل جفر خل  12

 کار ٍ اًذیؽِ ًَ آٍر 2 زي 12ٍ  3.2جرثقیل جفر خل  11

 زاّذاى ؼرب زصیِ خاًِ آب 5 زي 5الی  2جرثقیل زک خل  12

 زاّذاى ؼرب زصیِ خاًِ آب 4 زي 4الی  1جرثقیل هٌَریل  13

 خکا ؼیوی قن 8 زي 3ٍ  2جرثقیل تازٍیی  14

 خکا ؼیوی قن 1 زي 32جرثقیل جفر خل  15

 آلیاشی کْي ؼریففَالد  1 زي 6.3جرثقیل جفر خل  16



 
 

 

 
 

 ؼرکر خرٍفیل آظیا 2 هسر 24زي ٍ طَل دّاًِ  12جرثقیل ظقفی دٍ خل تا ظرفیر  17

 ؼرکر خٌساى ؼیوی 1 هسر جرثقیل ظقفی زک خل 22زي ٍ عرض  5تا ظرفیر  18

 ؼرکر خٌساى ؼیوی 1 هسر جرثقیل ظقفی جفر خل 22زي ٍ عرض  12تا ظرفیر  19

 ؼرکر کاتل ؼاّیي 1 هسر جرثقیل ظقفی جفر خل 23زي ٍ عرض  16تا ظرفیر  22

 ؼرکر ظثا آظاًثر 2 هسر جرثقیل ظقفی جفر خل 13زي ٍ عرض  12تا ظرفیر  21

 ؼرکر گَؼسیراى 1 هسر 4هسر ٍ طَل تازٍی  5زي زوام ترقی ارزفاع  2تازٍیی  22

 ؼرکر خوح ظازاى ًثراض 1 هسر جرثقیل ظقفی جفر خل 13زي ٍ عرض  12تا ظرفیر  23

 آّي فرٍؼی اظذی 1 هسر جرثقیل ظقفی جفر خل 18زي ٍ عرض  12تا ظرفیر  24

 اًثار کاؼی هَهٌی ارٍهیِ 1 هسر جرثقیل زک خل 17زي ٍ عرض  3.2تا ظرفیر  25

 1 هسر  6زي ٍ تازٍی  3جرثقیل تازٍییتا ظرفیر  26
 صٌایع هط ایراى

 2ظالي زغلیظ 

27 
 هسر  6هسر ٍ عرض  17زي ارزفاع  5تا ظرفیر 

 جرثقیل زک خل  
 صٌایع هط ظٌگَى 1

 خلیور گلدلیگاى 1 هسر جرثقیل جفر خل   24زي دّاًِ  12تا ظرفیر  27

 صٌایع کاؼی ًفیط 1 هسر جرثقیل زک خل آٍیس 5.5زي ٍ دّاًِ  3تا ظرفیر  29

 فَالد غربجْاى  1 هسر جرثقیل جفر خل 18زي دّاًِ  16تا ظرفیر  32

 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ 1 هسر جرثقیل ظقفی زک خل 4.1زي ٍ عرض  5تا ظرفیر  31

32 
 هسر  4.1زي ٍ عرض  5تا ظرفیر تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل
 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ 1

33 
 هسر  5زي ٍ عرض  2تا ظرفیر تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل
 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ 1

 ---- زاهیي کٌٌذُ کلیِ ٍیٌچ ّا ٍ راّثر ّای طَلی 34
ریخسِ گری زراکسَر ظازی 

 ایراى

 خارذ خالظسیک خراظاى 1 جرثقیل ظقفی زک خلهسر  16زي دّاًِ  5تا ظرفیر  35

 ؼرکر لیرٍک 1 جرثقیل ظقفی زک خلهسر  14زي دّاًِ  5تا ظرفیر  36



 
 

 

 
 

37 
 هسر 25زي دّاًِ  12تا ظرفیر 

 (رادیازَر خاًلی)  خل جفرجرثقیل ظقفی 
 ؼرکر ایعازیط  2

38 
 هسر  19زي ٍ عرض  12تا ظرفیر 

 خل جفرجرثقیل ظقفی 
 ؼرکر زکَ 1

 ظٌگ آّي هرکسی رتاط 1 زي 16ًصة ٍ راُ اًذازی جرثقیل   -کالعکِ حرکر عرضی  39

42 
 هسر  19زي ٍ عرض  6.3تا ظرفیر 

 خل جفرجرثقیل ظقفی 
 دیَار خَؼػ 1

 

 

 خذهاذ ٍ قطعاذ جرثقیل ظقفی:فعالیر ٍ ّوکاری تا دیگر ؼرکر ّا  در زهیٌِ 

 ؼرکر فراگعسر تیعسَى  -خصٍّؽگاُ ًیرٍ  -ؼرکر ظدٌذ ظَلِ  -جْاى فَالد غرب  –فَالدیي رٍب آهل 

ؼرکر چذى ظازاى  - ؼرکر کاؼی فخار رفعٌجاى -ؼرکر اظکام  -ؼرکر آلَهیٌاذ اراک  -خوح ّای صٌعسی ایراى 

 ظیواى فیرٍزکَُ  -ؼرکر کَلر َّایی آتاى  -ا ظازُ کیویا ؼرکر کار -ؼرکر کالَج ؼرکر غلسک ظازاى ظداّاى 

  .......... ٍ 

 

 

 

 

 خرٍشُ ّای در دظر اجرا

 

 کار فرها خرٍشُ ؼرح ردیف

1 
 هسر 8.8زي ٍ عرض  6.3تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل 
 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ ظذ ؼرفؽاُ

2 
 هسر  5.5زي ٍ عرض  5تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل
 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ ظذ ؼرفؽاُ

3 
 هسر  4.3زي ٍ عرض  3.2تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل
 ؼرکر في آٍری ًَیي ًیرٍ ظذ ؼرفؽاُ

4 
 هسر 15زي  ٍ دّاًِ  3.2تا ظرفیر 

 جرثقیل ظقفی زک خل 
 خارض جٌَتیهجسوع گاز  --------



 
 

 

 
 

  تي 1.2تک پل آٍیس جرثقیل سقفی 

 

 
 

 هطخوات:

 :2کالس کاری  –تي  1.2  ظرفیتM 

 :ًِهتر. 4  دّا 

 :هتر. 36 طَل هسیر حرکت 

 :هتر. 6  ارتفاع تاالتری 

 :حفاظت اضافِ تار، سَئیچْای حذی، حفاظت حرارتی هَتَر  تجْیسات اضافی 

 :دستگاُ. 3   تعذاد 

 :ًفیسکاضی ضرکت    کارفرها 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 جرثقیل جفت پل ٍ تک پل ضرکت پٌتاى ضیوی 

 

 
 

 هطخوات:

 :تي تک پل 3تي جفت پل ٍ  30   ظرفیت 

 :ًِهتر. 20   دّا 

 :هتر. 36  طَل هسیر حرکت 

 :هتر. 4   ارتفاع تاالتری 

 :حفاظت اضافِ تار، سَئیچْای حذی، حفاظت حرارتی هَتَر  تجْیسات اضافی 

 :دستگاُ. 3   تعذاد 

 :پٌتاى ضیویضرکت    کارفرها 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

  جفت پل ضرکت تسذیذجرثقیل 

 

 
 

 هطخوات:

 :تي جفت پل 30    ظرفیت 

 :ًِهتر. 5    دّا 

 :هتر.22  طَل هسیر حرکت 

 :هتر. 33   ارتفاع تاالتری 

 :حفاظت اضافِ تار، سَئیچْای حذی، حفاظت  تجْیسات اضافی

 حرارتی هَتَر

 :دستگاُ. 3   تعذاد 

 :تسذیذضرکت    کارفرها 

 
 

 ًوة تر رٍی سکَی ًفتی سرٍش)خلیج ّویطِ فارس(: تَضیحات 

 جْت تخلیِ تار از رٍی کطتی

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 سثا آساًثر  –تٌی  30 جفت پل جرثقیل سقفی: 

 

 
 هطخوات:

 :تي جفت پل  30   ظرفیت 

 :ًِهتر. 31   دّا 

 :هتر. 22  طَل هسیر حرکت 

 :هتر. 4   ارتفاع تاالتری 

 :تار، سَئیچْای حذی، حفاظت حرارتی هَتَر حفاظت اضافِ  تجْیسات اضافی 

 :دستگاُ. 3   تعذاد 

 :سثا آساًثرضرکت    کارفرها 



 
 

 

 
 

  تٌی  4.1جرثقیل سقفی 

 

 
 

 هطخوات:

 :تي جفت پل  4.1   ظرفیت 

 :ًِهتر. 36   دّا 

 :هتر. 14  طَل هسیر حرکت 

 :هتر. 4   ارتفاع تاالتری 

 :حفاظت حرارتی هَتَرحفاظت اضافِ تار، سَئیچْای حذی،   تجْیسات اضافی 

 :دستگاُ. 3   تعذاد 

 :کْي ضریفضرکت    کارفرها 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

گَاّیٌاهِ ّا :ترخی از   

  

  



 
 

 

 
 

 
  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 


