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يك انجمن تجاري مستقل 1CMAA.Incانجمن سازندگان جرثقيل آمريكا،
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پيمان پناهي مسجدي
ابراهيم احمدپور مباركه
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1- Crane Manufacturers Association of America Inc. 
2- Material Handling Industry of America 



-1359پناهي مسجدي، پيمان،:سرشناسه
،مسجدي پيمان پناهيگاننويسند/سقفياپراتوري جرثقيل:عنوان و نام پديدآور
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.1398هرمان،: اصفهان:مشخصات نشر

.مس21/5×14/5؛.مصور:  .ص96:مشخصات ظاهري
8-03-6902-622-978ريال350000:شابك

فيپا:وضعيت فهرست نويسي
هاي ايمنيبينيپيش--جرثقيل :موضوع
-- .Cranes, derricks, etc:موضوع Safety measures
هاي ايمنيبينيپيش--باالبرها :موضوع
-- Hoisting machinery:موضوع Safety measures

-1352احمدپور مباركه، ابراهيم،: شناسه افزوده
TJ1350:رده بندي كنگره
621/862:رده بندي ديويي

5782797:كتابشناسي مليشماره

09131172642: ؛ شماره تماس 2پالك  -نرسيده به زمزم -خيابان چهارباغ باال - اصفهان
اپراتوري جرثقيل سقفي: نام كتاب

پيمان پناهي مسجدي :نويسندگان
ابراهيم احمدپور مباركه

اول :نوبت چاپ
:سال چاپ

1398  سمسارزادهسيدمحمدرضا:مدير توليد
جلد1000 :تيراژ  اكرم ملك نژاد: صفحه آرا
تومان35000: قيمت  سميه باطني: طراح جلد

  :پايگاه اينترنتي
www.iranpub.com 

:شماره استاندارد بين المللي كتاب
8-03-6902-622-978

»كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر محفوظ و مخصوص پديدآورنده است«



نام یزدان پاکبه 

 1معرفی شرکت آروکو

آروکو با استعانت از ایزد یکتا، بصورت تخصصی در زمینه شرکت 

 واندازی، نگهداری و تعمیرات مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و راه

 های سقفی،آموزش تجهیزات خطوط تولید، استراکچر فلزی و جرثقیل

آالت  تاسیسات برق و مکانیک، تهیه و تامین تجهیزات و ماشین

صنایع مختلف کشور همچون فوالد کارخانجات تاسیس شده و در 

رد مبارکه، مس سرچشمه، ایران خودرو، فوالد کرمان، ذوب آهن و نو

ات فنی مندی از بیش از دو دهه تجربیکرمان و مس خاتون آباد با بهره

ای نماید. این شرکت اینک با توشهو اجرایی پرسنل خود فعالیت می

نعتی های صع در زمینههای متنواز تجربیات کسب شده از انجام پروژه

 سعی دارد به بهترین شکل در پیشرفت صنایع این مرز و بوم سهیم

 باشد.

شرکت آروکو از بدو تاسیس، استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه، 

های موفق داخلی و های روز، تعامل با شرکتبکارگیری تکنولوژی

ا اکسینشرکت فنی مهندسی آزما ریم -1



تم مدیریت های نوین مدیریتی بر پایه سیسخارجی و استفاده از روش

های خود قرار داده ( از االینس کانادا را سرلوحه برنامهIMSیکپارچه )

 است و کارنامه درخشانی را در این حوزه برای خود رقم زده است.

شرکت آروکو جهت نشر و توسعه آگاهی فنی در صنایع کشور، بیش 

از این اقدام به چاپ دو کتاب با عناوین بازرسی، نگهداری، تعمیرات و 

و  ASMEهای سقفی براساس الزامات استاندارد راهبری جرثقیل

 استاندارد جرثقیل سقفی نموده است. 21همچنین 

www.aroco.orgوب سایت: 

info@aroco.orgپست الکترونیکی: 



پیشگفتار

ترین مشاغل حوزه حمل و نقل در یکی از حساس بدون شک

 باشد. های سقفی میکارخانجات راهبری جرثقیل

راهبری جرثقیل سقفی همراه با ورود مواد اولیه به کارخانه تا انجام 

فرآیندهای گوناگون جهت تولید محصول نهایی، همواره ستون ثابت 

شاید بتوان راهبری و کنترل انواع بار را یک  چرخه صنعت بوده است.

هنر دانست. نحوه صحیح بلند کردن، کنترل چرخش، سرعت عمل، 

وی، ایمنی در حمل و در نهایت تخلیه سالم بار، شاید به دید بسیار ق

گیر در فرآیند تولید زبان آسان باشد اما یک فرآیندی دشوار و نفس

 باشد.کارخانجات می

باشد از جمله راهبری جرثقیل سقفی آبستن حوادث گوناگونی می

توان به عدم آگاهی پرسنل مجموعه باربرداری میآن عوامل بروز 

-بهره قوانین و مقرارات و شیوه استفاده از تجهیزات و نحوهنسبت به 

 برداری از تجهیزات باربرداری اشاره کرد.

باشد. این می CMAA79نسخه حاضر تدوین و برگردان استاندارد 

استاندارد به صورت تخصصی صرفا به قوانین و مقرارت باربرداری 

ی مناسبی برای تواند راهنماتوسط اپراتور سقفی پرداخته است که می



اپراتورهای جرثقیل سقفی کارآموز و تکمیل اطالعات اپراتورهای با 

 سابقه جهت باربرداری ایمن قرار گیرد. 

مجموعه مدیریت شرکت آروکو پیرو نشر تجربیات و دانش فنی مطابق 

سالیان اخیر اقدام به گردآوری این کتاب نموده تا راهنمایی جهت 

 جرثقیل سقفی باشد. بهبود عملکرد راهبری پرسنل

مجتمع  واحد آموزشپرسنل محترم مشوقانه الزم است از همکاری 

دیگر صنایع کشور و  سرکار خانم باطنی از شرکت آروکوفوالد مبارکه، 

 نماییم.می تقدیر و تشکر

در پایان انتقاد یا پیشنهاد شما خواننده گرامی و فرهیخته ما را در امر 

 نماید.یاری میخطیر آموزش و نشر دانش فنی 

 با سپاس از همراهی شما        

مجموعه مدیریت شرکت آروکو   
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