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 فصل اول
 ست؟ یچ  B30.2استاندارد  دیاز د لیجرثق   مفهوم •
 B30.2طبق استاندارد   هاجرثقیل انواع   یمعرف •
 آن هایمزیت  انی ( و بoverhead crane) یسقف یهاجرثقیل   حیتشر •
 آن هایویژگی  انی( و ب gantry crane) یادروازه یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( underhung crane)  زیآو یهاجرثقیل انواع   یمعرف •
 ع ی( و کاربرد آن در صناmonorail crane)  لیمونور یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( wall crane) ی وار ید لی جرثق یمعرف •
 (jib crane) ییبازو یهاجرثقیل انواع   یمعرف •
 (stacker crane) یانبارش  یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( mobile crane)  اریس یهاجرثقیل انواع   یمعرف •
 ( articulating boom crane)  یبوم مفصل یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( side boom crane) یجانب یهاجرثقیل  یمعرف •
 هاآن  تی( و مز cableway) یکابل یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( tower crane) یبرج یهاجرثقیل انواع   یمعرف •
 ( self-erect tower crane) خود برپا یهاجرثقیل  یمعرف •
 derrick یهاجرثقیل  یمعرف •
 (portal crane) بندرگاهی یهاجرثقیل  یمعرف •
 pedestal یهاجرثقیل  یمعرف •
 ( container craneبر ) نریکانت لیانواع جرثق  یمعرف •
 ( floating craneشناور ) یهاجرثقیل  یمعرف •
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 ست؟ یچ هاجرثقیل  یطراح  دهیا اساس •
 هاجرثقیلانواع  المللیبین   استانداردهای یمعرف •
 ای دروازه و   یسقف یهاجرثقیل در مورد   ASME B30.2دامنه کاربرد  حیتشر •
 شودمی خارج  ASME B30.2که از دامنه  یموارد یمعرف •
 بر اساس ساختار   یسقف یهاجرثقیل انواع  حیتشر •
 ست؟ یچ  یسقف لی جرثق یساختار  مفهوم •
 دو پل و موارد مصرف آن  یسقف یهاقیل جرث یمعرف •
 ی سقف یهاجرثقیل چند نمونه مثال از  یمعرف •
 ای دروازه  یهاجرثقیل ساختار  حیتشر •
 و ارائه چند نمونه از آن  ایدروازه  مین یهاجرثقیل ساختار  حیتشر •
 طره دار و ارائه چند نمونه از آن  ایدروازه یهاجرثقیل   حیتشر •
 و ارائه چند نمونه از آن یقطب  یهاجرثقیل   حیتشر •
 و ارائه چند نمونه از آن یوار ید یهاجرثقیل   حیتشر •
 کنندهکنترل نوع  دگاهیاز د لیانواع جرثق  یمعرف •
 نی زم یکنترل شونده از رو یهاجرثقیل   حیتشر •
 کاربرد دارد؟  یو در چه مواقع باشدمی به چه صورت  نیاز داخل کاب  لی کنترل جرثق نحوه •
 شوند میکنترل  لیمتصل به بدنه جرثق نیکه از داخل کاب  ییهاجرثقیل  یمعرف •
 ک یبا کنترل اتومات لی از عملکرد جرثق لمیف کی ارائه •
 یانرژ  کنندهتأمین منبع  ازنظر هاجرثقیل انواع  حیتشر •
 ؟شوندمی  میبه چند دسته تقس  یطی مح طی شرا ازنظر هاجرثقیل  •
 حمل مواد مذاب یهاجرثقیل  یمعرف •
 حمل مواد مذاب یهاجرثقیل از ساختار و عملکرد  لمیف کی ارائه •
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 ( outdoorروباز ) یهاجرثقیل   حیتشر •
 ؟شود می اطالق  هاییمحیطبه چه  هاجرثقیل   ینامطلوب کار  طیشرا •
 ASME B30.2بر اساس نوع کارکرد طبق استاندارد  هاجرثقیل انواع  حیتشر •
 رزرو  یهاجرثقیل چند نمونه از  یمعرف •
 CMAA 70بر اساس نوع کارکرد طبق استاندارد  هاجرثقیل انواع  حیتشر •
 و کاربرد آن  Aکالس   لی جرثق یمعرف •
 B (light service)کالس   لی جرثق یمعرف •
 C (moderate service)کالس   لی جرثق یمعرف •
 D (heavy service)کالس   لی جرثق یمعرف •
 E (severe service)کالس   لی جرثق یمعرف •
 F (continuous severe service)کالس   لی جرثق یمعرف •
 ل یکالس جرثق نیدر تخم  نیانگیم  مؤثربار  بیضر یمعرف •
 هاجرثقیل در ساخت   یطول ریمس  حیتشر •
 ل یجرثق هایسازه هایریل نحوه ساخت و نصب  حیتشر •
 هاجرثقیل  لیدر ساخت ر شدهاستفاده  گیرضربه یک ی الست پدهای یمعرف •
 ل یجرثق  هایپلساختار و اجزا  حیتشر •
 و نحوه اتصال آن به پل  لیپل جرثق تیرهای یمعرف •
 ل یپل جرثق  تیرهایدر ساخت   BOX section  حیتشر •
 ؟ شودمیاستفاده  یدات یاز خمش صفحات جان از چه تمه جلوگیری یبرا •
 و ارائه چند نمونه از آن  ل ی( در ساخت جرثقtruckتراک ) یمعرف •
 هاجرثقیل ( در End tie)  ییمهار انتها یمعرف •
 ست؟ یچ یسقف  لیدر پل جرثق  زی خ  مفهوم •
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 ست؟ یچ یسقف  لی( در پل جرثق camberمعکوس )  زی خ  مفهوم •
 ل ی ( جرثقspanدهانه ) یمعرف •
 ست؟ یچ  Wheel base  مفهوم •
 ی سقف یهاجرثقیل در  leg یمعرف •
 هاجرثقیل در   sill  مفهوم •
 و کاربرد آن لی کالسکه جرثق  حیتشر •
 و انواع آن  لی ( در جرثقstopمانع ) یمعرف •
 و کاربرد آن لی( جرثق bumper) گیرضربه  یمعرف •
 ی سقف یهاجرثقیل ( در  rail sweepجاروبک ) یمعرف •
 ASME B30.2طبق استاندارد  یسقف  یهاجرثقیل ( در مرده  وبار )زنده   مفهوم •
 ( rated load/capacity) لیحداکثر بار بلند شده توسط جرثق یمعرف •
 ( skewing forceوارد به چرخ ) نیروهای یمعرف •
 و انواع آن لیجرثق هایکابین  حیتشر •
 و انواع آن   لیجرثق یدسترس هایراه  یمعرف •
 و انواع آن لیجرثق  یدسترس راهروهای یمعرف •
 ANSI A14.3طبق استاندارد  هاآن  یو اجزا هاجرثقیل نردبان  حیتشر •
 ها نردباندر برابر سقوط از  یحفاظت داتیتمه یمعرف •
 هانردبان  یمنیا هایسیستمانواع  یمعرف •
 ل یدر ساخت جرثق  هاپلهراه  یمعرف •
 ل یواحد محرکه جرثق  حیتشر •
 ل یجرثق هایحرکت انواع   یمعرف •
 هاجرثقیل (  rate speed)  یسرعت نام یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

6 

 هاجرثقیل واحد رانش  یاجزا حیتشر •
 هاجرثقیل در  شده استفاده یکی الکتر ی انواع موتورها یمعرف •
 هاجرثقیل در  شدهاستفادهآسنکرون  موتورهایچند نمونه از  یمعرف •
 هاجرثقیل در  شدهاستفاده هایگیربکس انواع  حیتشر •
 ربکس یگ  لی نسبت تبد یمعرف •
 کال یهل هایس گیربک انواع  یمعرف •
 ی سقف یهاجرثقیل  هاییاتاقان  یمعرف •
 couplingانواع  یمعرف •
 ؟ کنیممیاز محور چرخ استفاده  یزمان چه •
 ؟ شوندمی  یمختلف چگونه طراح یها جرثقیل ها در  چرخ •
 ست؟ یچ هاجرثقیل در  یر یو ترمز گ  ترمز  مفهوم •
 چند نمونه ترمز  یمعرف •
 ل یکنترل سرعت در جرثق  یبرا یر ی کنترل ترمز گ یمعرف •
 ترمزها  یک ینحوه عملکرد کنترل مکان  یمعرف •
 هنگام قطع برق  یاضطرار  یر یترمز گ  یمعرف •
 هاجرثقیلدر  شدهاستفاده  ترمزهایانواع  حیتشر •
 ؟شوندمی به چند روش اعمال   یکی الکتر ترمزهای •
 به روش گشتاور معکوس  یر ی ترمز گ زمی مکان یمعرف •
 هاجرثقیل اجزا باالبر در  یمعرف •
 هاجرثقیل در   یو اصل  یکمک  باالبرهای یمعرف •
 باهم  یو کمک  یاصل باالبرهایاز عملکرد  لمیف کی ارائه •
 هاآن ساخت  داتیو تمه  باالبرهااز اجزا  یکی عنوانبه ( drumساختار درام ) حیتشر •
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 کابل   کنندهتنظیم عنوانبهدرام  کمربندهای یمعرف •
 انواع قرقره باالبر  حیتشر •
 مربوط به آن یباالبر و پارامترها یبند میس یمعرف •
 هاجرثقیل در  یبند  میانواع س حیتشر •
 B30.2بکسل ها طبق استاندارد   میس  حیتشر •
 بکسل ها  میدر س  یپارگ یروی حداقل ن یمعرف •
 بکسل ها  میس  یاصل یاجزا یمعرف •
 بکسل ها  میس  دیتول  ندیفرا حیتشر •
 ؟شوندمی حفاظت   زدگیزنگ بکسل ها چگونه در برابر   میس •
 بکسل  میاز ساختار س لمیف کی ارائه •
 هاجرثقیل در  شدهاستفادهمختلف  یساختار استرند ها یمعرف •
 هاآن مختلف و کاربرد  هایهستهبکسل با   میس یمعرف •
 ی معمول  نیو همچن  گرد چپ و  گردراست  یبکسل ها  میس یمعرف •
 ؟دهندمی  شیو استرند ها را چگونه نما  میبودن تک س گردراست و  گردچپ  ساختار •
 بکسل ها  مینتاب و کم تاب در س یساختارها حیتشر •
 بکسل  میگام س یمعرف •
 آن  گیریاندازه بکسل و نحوه   میقطر س یمعرف •
 ل ی( جرثقsocketing) یانواع سربکسل ها یمعرف •
 عملکرد آن  زمیو مکان  ایگوهسربکسل  حیتشر •
 غیرمتقارن متقارن و  ایگوه سربکسل  یمعرف •
 ( eye socketشکل )  یسوکت اشک  حیتشر •
 ی اشک یبکسل در استفاده از سوکت ها میانواع مهار س  یمعرف •
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 و نحوه ساخت آن  یختگ یسوکت ر حیتشر •
 ی سوکت پرس حیتشر •
 آن یو اجزا هاجرثقیل در  load block یمعرف •
 ل ی جرثق یهاقالبچند نمونه از  یمعرف •
 upper block  یمعرف •
 و انواع آن  lifting devices یمعرف •
 lifting devicesدر مورد  یمنیا هاینامهتوصیه  حیتشر •
 هاجرثقیل   یبرق  زاتی تجه  حیتشر •
 ل یدر جرثق شدهاستفاده هایسوئیچ انواع  حیتشر •
 ( و عملکرد آنmain switch) ی اصل د یکل یمعرف •
 هاآن و کاربرد  master switch  حیتشر •
 برگشت فنر و کاربرد آن  master switch د یکل یمعرف •
 ی طول ریقطع و وصل مس د یکل یمعرف •
 ؟شوندمی و در کجا استفاده  ستیچ یقطع اضطرار  کلیدهای •
 هاآن و موارد مصرف  ساختار کنتاکتور حیتشر •
 عملکرد آن  تی و قابل  Drift point یمعرف •
 ست؟ ی( چlockout/tagoutشده ) گذاریقفل  دیکل مفهوم •
 ل یجرثق  یآن بر رو یر ی ( و نحوه قرارگconductors) هاهادی انواع  یمعرف •
 هاجرثقیل به   رسانیبرق در  هاآنو استفاده  هاشین  یمعرف •
در   رسانیبرق( و نقش آن در  current collectors) انی ده جرجمع کنن یمعرف •

 هاجرثقیل 
 ل یدر جرثق   انواع کنترلر ها یمعرف •
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 زان یآو کلیدصفحه انواع   یمعرف •
 ل ینحوه کنترل از راه دور جرثق  حیتشر •
 و انواع آن لیتابلو کنترل جرثق  حیتشر •
 و نحوه عملکرد آن  متغیرسرعت ولتاژ  کنندهکنترل یمعرف •
( آید می  نییپا  لیجرثق  کههنگامی )  یدر حالت ژنراتور  ایجادشده یاضاف  حذف بار یبرا •

 وجود دارد؟ یچه راهکار 
 هاجرثقیل و نحوه استفاده از آن در  ی مقاومت ترمز  یمعرف •
 هاجرثقیل  یحفاظت   زاتیانواع تجه یمعرف •
 مدار هایکنندهقطع  حیتشر •
 ل یدر حفاظت از جرثق  فیوزهاعملکرد   حیتشر •
 ی س یمغناط/یکنترل بار حرارت هایرله   حیتشر •
 و نحوه عملکرد آن   thermistor یمعرف •
 اپراتور  ی کمک  زاتی انواع تجه حیتشر •
 محدودکننده کلیدهایو  زاتیتجه  یمعرف •
 دودکننده مح کلیدهایچند نمونه از  یمعرف •
 ل یبار حمل شده توسط جرثق محدودکننده یمعرف •
 ؟گیردمیشدت باد و جهت آن چطور انجام   گیریاندازه •
 ( hook centering) هاجرثقیل در  یکمک زاتیاز تجه  لمیف کی ارائه •
 از برخورد  یر یجلوگ یابزار کمک  یمعرف •
 micro speed یابزار کمک  یمعرف •
 و عملکرد آن  shock load prevention یابزار کمک  یمعرف •
 و عملکرد آن  sway control یابزار کمک  یمعرف •
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 فصل دوم
 ASME B30.2استاندارد  یمستندات الزم برا حیتشر •
 باشد؟  یچه اطالعات یحاو  دیبا ASME B30.2مستندات  ملزومات •
 الزم شخص مترجم  هایویژگی ترجمه در ارائه مستندات و  تی اهم یمعرف •
 pictogramsباشد؟  یهایویژگی چه  یدارا  دی( بایک ی)عالئم گراف  •
 ها جرثقیل  یرو گذاریعالمت الزامات  حیتشر •
 هاجرثقیل  یدرج مشخصات سازنده رو تی اهم یمعرف •
 درج شود؟ لیجرثق یرو  دیطبق استاندارد با یمشخصات چه •
 نصب شود؟  دی با لی جرثق هایقسمت ر در کدام هشدا عالئم •
 است؟ یمربوط به عملکرد اپراتور شامل چه موارد یهشدارها •
 ؟ باشدمی یو طبق چه استاندارد ستیبرق چ هایمحفظه مربوط به   هشدارهای •
 ست؟ یکنترلرها در چ ینصب هشدارها و عالئم بر رو تیاهم •
 ASME B30.2تا موانع موجود طبق استاندارد  ل ی فواصل جرثق حیتشر •
 CMAA 70تا موانع موجود طبق استاندارد  ل ی فواصل جرثق حیتشر •
 داشته باشد؟  دی با ی نسبت به تراز انجماد چه حالت  لیسازه جرثق یدائم فونداسیون •
 داد؟ شی مقاومت سازه را در برابر باد تا چه حد افزا دیروباز با  یهاجرثقیل  در •
 ( و انواع آنparking brakeوقف )ترمز ت  حیتشر •
 ایدروازه  یهاجرثقیل  یالزامات ترمزها  حیتشر •
 ای دروازه  لیجرثق   پارک یانواع ترمزها یمعرف •
 ها جرثقیل  ی( و عملکرد آن بر روwind speed indicatorنشانگر سرعت باد ) یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا دیبا یطول  ریمس هایریل   ساختار •
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 ست؟ یچ یطول  ریوارد به مس زی خ  مفهوم •
 ؟شودمی چگونه کنترل   یطول ریمس  ارتعاشات •
 باشد؟  یهایویژگیچه  یدارا دیبا CMAA 70طبق استاندارد  یطول  ریمس هایل ری •
 ؟ شودمیچگونه محاسبه  CMMA 70طبق استاندارد  هاریل اعوجاج   زانیم •
 هاریل تلورانس   گیریاندازه  زاتیتجه  یمعرف •
مجاز به استفاده از چه نوع  یطول ر ی در ساخت مس CMMA 70استاندارد  طبق •

 ؟میهست یهایریل 
 هاریل اتصال  یبرا CMMA 70الزامات استاندارد  یمعرف •
 و مهره  چیتوسط لقمه و پ هاریل اتصال  هایمزیت  یمعرف •
  دیبا  یژگی و آنچه نی در صورت وجود گپ و فاصله ب هاریل  CMMA 70استاندارد  طبق •

 داشته باشد؟ 
 AWS D14.1و  AWS D1.1  استانداردهای یمعرف •
 ل یجرثق یدر صورت اصالحات رو ASME B30الزامات  یمعرف •
 ل یدر ساخت جرثق شدهگرفتهدر مورد مواد به کار  CMMA 70 هیتوص یمعرف •
 ی سقف لیجرثق  تیرهایانواع  یمعرف •
 ؟سازندمی را چگونه مقاوم در برابر خمش   لیپل جرثق یرهایت •
 ست؟ یچ ITP نامهاساس  مفهوم •
 CMMA 70طبق استاندارد  ل یجرثق یجوش یرهای مهم در ساخت ت هاینسبت  یمعرف •
 باشد؟   دیچقدر با لیپل در جرثق  تیرهای یمنف  زیخ •
 CMMA70طبق استاندارد  ل یپل جرثق  هایریل الزامات مربوط به  حیتشر •
 هاجرثقیل الزامات پوشش رنگ  یمعرف •
 CMMA70طبق استاندارد  لی جرثق هایسازهالزامات مربوط به اتصاالت  یمعرف •
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 CMMA70طبق استاندارد  هاجرثقیل ( end truck) یالزامات مربوط به کلگ یمعرف •
 ل ی جرثق  یچرخ هادر  روی ن عیتوز هایسیستم حیتشر •
 CMMA 70و انواع آن در استاندارد   End Tiesضرورت وجود   حیتشر •
 ل ی الزامات مربوط به کالسکه در ساختار جرثق یمعرف •
 ل ی( پل جرثقrail sweeps) یالزامات مربوط به جاروبک ها یمعرف •
 ؟ شودمی دهیشیاند ی ر ی چرخ ها چه تداب یهنگام خراب  لی از سقوط جرثق یر یجلوگ  یبرا •
 پل و کالسکه ییساخت موانع انتهاالزامات مربوط به  یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه  ی دارا دیپل با گیرضربه  •
 ل یجرثق  یهاگیرضربهنحوه تست کردن  حیتشر •
 م؟ یدار گیرهاضربه در ساخت   شتریب دقتبه  ازین  یط یچه شرا در •
 ست؟ یکالسکه چ یگیرهاضربه تست  طیشرا •
 ساخت؟  تریقوی کالسکه  گیرضربه  دیبا یط یچه شرا در •
 ها گیرضربه چند نمونه مثال از  یمعرف •
در   ی داتیچرخ ها چه تمه یاز حرکت عرض یر یجلوگ  یبرا CMMA 70استاندارد  طبق •

 است؟  شدهگرفتهنظر 
 است؟  پذیرامکان  یهایراه از چه  لیپل جرثق   ای نیبه کاب یدسترس •
 هاجرثقیل در  یچند نمونه مثال از محل خروج اضطرار  یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا  دیبا هاجرثقیل  پلهراه •
 باشند؟  یهایویژگی چه  یدارا دیبا لیجرثق یهانردبان  ANSI A14.3استاندارد  طبق •
 هانردبان  یمنیا ستمیچند نمونه مثال از س ارائه •
 ست؟ یچ ANSI A14.3طبق استاندارد  چندتکه  یهانردبان مربوط به ساخت  الزامات •
 ست؟ ی نردبان چ هایپله مربوط به ساخت  الزامات •
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 هانردبان  یجانب هایریل الزامات مربوط به ساخت  یمعرف •
 اتصال نردبان به سازه الزامات مربوط به ساخت یمعرف •
 ی سقف هایدریچهالزامات ساخت نردبان در حضور  یمعرف •
 ست؟ یچ هانردبان  یمحافظ برا هایحلقه ساخت  الزامات •
 نردبان سکوهایالزامات مربوط به ساخت  یمعرف •
 ل ی الزامات مربوط به ساخت راهروها در جرثق یمعرف •
  یتیدر چه موقع دیبا  لیجرثق   نیکاب ASME B30.2و   CMMA 70 استانداردهای طبق •

 رد؟ ی قرار گ
 CMMA 70طبق استاندارد  لیجرثق  هایکابین الزامات ساخت   یمعرف •
 ؟شودمی  یچگونه طراح هاجرثقیل  نیبه کاب  یدسترس هایراه •
 ن یکاب یورود ایدره الزامات مربوط به ساخت  یمعرف •
 ؟شوندمی ساخته  یاز چه جنس نیکاب هایشیشه روباز یهاجرثقیل  در •
 ست؟ یچ safety-glazing  مفهوم •
 ها آن هایمزیت و   هاشیشهانواع  یمعرف •
 باشد؟ یهایویژگی چه  یدارا دیحمل مواد مذاب با  لیجرثق  هایکابین  •
 باشد؟  یزات ی مجهز به چه تجه دی با لیجرثق  هایکابین  •
 ل ی محرکه جرثق ستمیس  حیتشر •
 ل یجرثق  یروانکار  داتیتمه یمعرف •
 شوند؟ یحفاظ گذار   دیبا لی از جرثق یزاتی تجه چه •
 ل ی هر بخش از جرثق  یمناسب برا ربکس یگ  انتخاب اری مع یمعرف •
در نظر   CMMA 70طبق استاندارد  هاگیربکس  یحفاظ گذار   یبرا  یداتیتمه چه •

 است؟  شدهگرفته
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 ل یجرثق یبا طول عمر مناسب نسبت به نو کالس کار  اتاقانیانتخاب  اری مع یمعرف •
 ؟ گیردمی به چه صورت انجام  لی جرثق هاییاتاقان  یروانکار  •
 ست؟ ی ( چholding brake) دارندهنگهترمز   مفهوم •
 ل یجرثق دارندهنگهچند نمونه از ترمز   ارائه •
 ؟شودمی ( چگونه محاسبه دارنده نگه) یترمز کمک  یبرا موردنیاز گشتاور •
 حمل مواد مذاب یهاثقیل جر یمناسب برا یترمز کنترل  یمعرف •
 ؟شودمی استفاده  نی از بوب یزمان چه •
 ؟کنیممی  میتنظ  مجددا   ایرا عوض   ترمزها چگونه •
 یانواع ترمز کنترل  یمعرف •
 دارندهنگه یترمزها یحرارت  تی ظرف یالزم برا داتیتمه یمعرف •
 ؟شودمی اطالق  یترمزهایبه چه  braking means  عبارت •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا  دیبا یموتور  هایکالسکه یر یترمز گ  ستمیس •
 ست؟ یچ holding functionو   stopping function  مفهوم •
 دار  نیکاب  اپراتورهای یکالسکه برا یر یترمز گ  داتیتمه یمعرف •
 ل یپل جرثق یبرا holding functionو  stopping function یمعرف •
 ل ی کالسکه و پل جرثق یبرا یر یترمز گ  داتیتمه یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا د یبا لی ترمز جرثق پدال •
 ست؟ یچ لیترمز پارک در کنترل جرثق  نقش •
 وجود دارد؟ یر ی ترمز گ سی سرو یبرا یالزامات چه •
 ؟کندمی  برآوردهرا  یچه توقعات  لیجرثق یاضطرار  ترمزهای •
 یباالبر  زاتیتجه  یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه   یدارا دیقرقره با اریش •
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 ؟ودشمی  بکسل  میدر س هاییاختالل در قرقره سبب بروز چه  بیآس •
 قرقره اریش گیریاندازه قرقره و نحوه  هایسنج  اریش  یمعرف •
 ؟ باشدمیچه مقدار  شدهگرفتهکابل در نظر  یقرقره برا اری مناسب ش اندازه •
 هاکابل  فرورفتندر هم  ایاز خروج کابل از قرقره و  یر ی جلوگ یالزم برا داتیتمه یمعرف •

 ل یقالب جرثق  هیدر ناح 
 هاقرقره  کاریروغن الزم جهت  داتیتمه یمعرف •
 ؟مکنیمی  کسانیرا چگونه  چندال هایسیم در  کشش سطح •
 ؟شوندمی ساخته  یاز چه جنس معموال   هاقرقره  •
 CMMA70استاندارد  طبق هاقرقره گام  رهی الزامات مربوط به قطر دا یمعرف •
 لی جرثق یطبق کالس کار  هاقرقره  زی سا یمعرف •
 CMAA70استاندارد طبق   لیدرام جرثق دهندهتشکیل مواد  یمعرف •
 وارد بر درام نیروهای یمعرف •
 کابل دور آن  چشی درام و نحوه پ  اریالزامات مربوط به ش یمعرف •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا دیدرام با اریش •
 درام یارهای الزامات مربوط به ساخت ش یمعرف •
 ل ی جرثق یدرام طبق کالس کار   شیارهای زی سا یمعرف •
 بکسل  میس  ساختار •
 ل ی برحسب کارکرد جرثق بکسل  میس موردنیاز ساختار  یمعرف •
 ؟ باشدمی مناسب  یی ها بکسل میباال چه نوع س یدر دماها کارکردبا  ییهاجرثقیل  یبرا •
 ؟ شودمی در نظر گرفته  بکسل میس ضیتعو  یبرا  یداتیتمه چه •
 ست؟یچ بکسل میدر س نان یاطم  بیضر مفهوم •
 بکسل  میس یالزامات مربوط به سوکت بند یمعرف •
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 پی شکل با کل  یالزامات مهار سوکت اشک یمعرف •
 درام  یرو  بکسل می الزامات مهار س یمعرف •
 ؟ شودمیچند درجه در نظر گرفته   CMAA 70 fleet angleاستاندارد  طبق •
 داد؟ شیرا افزا  بکسل می عمر س توانمی چگونه •
 ؟ کنیممیها استفاده  بکسل میس یاز محافظ برا  یزمان چه •
 بکسل   میس یالزامات مربوط به بازرس یمعرف •
 بکسل  میس frequent ی موارد بازرس حیتشر •
 ها بکسل می( سperiodic) ای دوره  یبازرس  حیتشر •
 ها  بکسل میس یکار   سیگر بیمعا یمعرف •
 ؟ باشدمی چه وقت  بکسل  میس کاریروغن  ی زمان برا  ترینمناسب •
 گیرد می قرار  موردتوجه ایدوره  یکه در بازرس یموارد یمعرف •
 آن وجود دارد  یدر بازرس  یشتر یبه توجه ب ازیبکسل که ن میاز س یهایقسمت  یمعرف •
 ی نوشتن گزارش بازرس  تی اهم یمعرف •
 ها  بکسل میس یبه وجود آمده برا هایآسیب  حیتشر •
 ها  بکسل مینحوه تست قطر س یمعرف •
 بکسل میس یابیعیب  منظوربه  NDTروش   یمعرف •
 ل یقالب جرثق یبررس  •
 ل ی الزامات مربوط به قالب جرثق یمعرف •
 الزامات مربوط به درج مشخصات قالب یمعرف •
 آن هایویژگیالزامات مربوط به ضامن قالب و  یمعرف •
 ست؟ یضامن قالب چ یاصل فهی وظ  ASME B30استاندارد  طبق •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا د یسازنده قالب با مواد •
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و   درجه 204  یباال ی)دما ژهیو طیکه در شرا یهایقالبالزامات مربوط به  یمعرف •
 کنندمی ( کار درجه  40  یاز منف ترپایین 

 اتصاالت قالب یالزامات مربوط به جوشکار  یمعرف •
 هاآنو ساقه  هاقالبالزامات مربوط به ساخت  یمعرف •
 مقدار آن نی قالب و تخم نان یاطم بیضر یمعرف •
 ( proof test) لی جرثقآزمون بار گواه   حیتشر •
 شودمیبار گواه طبق جدول چه مقدار در نظر گرفته  مقدار •
 دوقلو هایقالبنحوه تست گواه  یمعرف •
 هاجرثقیل قالب در   یالزامات مربوط به بازرس یمعرف •
 ؟ گیردمی قالب به چه صورت انجام  ایدوره یبازرس •
 شودمی آن  ضی باعث تعو  ایو  کندمیخارج   سی که قالب را از سرو یب یمعا حیتشر •
 ی برق زاتیتجه  یمعرف •
 ل یجرثق یبرق   زاتی تجه  مرتبط با  استانداردهای یمعرف •
 ل ی جرثق کلیدصفحهو    یالزامات مربوط به ولتاژ مدار کنترل یمعرف •
 کلیدصفحه مربوط به ساخت   داتیتمه یمعرف •
طبق   کنندمیخطرناک کار   طیکه در شرا ییهاجرثقیل الزامات مربوط به  یمعرف •

 ANSI/NFPA 70استاندارد 
 ل یجرثق یبرق زاتیاز تجه  یک ی مکان هایمحافظت  حیتشر •
 لی جرثق یبرق   زاتی از تجه یحفاظت برق   حیتشر •
 ولتاژ  دنیدر برابر به حدنصاب نرس یحفاظت زاتیتجه  یمعرف •
 باشد؟  یط یچه شرا یدارا دی( باcircuit breaker) یطول ری قطع و وصل مس دیکل •
 باشد؟  یهایویژگیچه  یدارا دیپل با  یقطع و وصل رو دیکل •
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 ست؟ یپل ن یرو دیبه انشعاب کل ی اج ی چه صورت احت در •
 ل یقطع و وصل پل جرثق  دیالزامات مربوط به کل یمعرف •
 ست؟ یچ شودمیکه دور کنترل  ییهاجرثقیلقطع و وصل   کلیدهای یطراح  الزامات •
 عملکرد آن  زمیمکان  و لیحد در جرثق د یکل یمعرف •
 و باال  نییحد پا دیالزامات کل  یمعرف •
 لی و بخش پل جرثق یطول ریمس یهاهادیالزامات مربوط به  یمعرف •
 باشد؟  یاتیچه خصوص یدارا دیبا لیتراول در جرثق یهاکابل  •
قطع و   دیکل یبرا یچه الزامات  کندمیکار  ییآهنربا تی که با خاص ییهاجرثقیل  یبرا •

 وصل آن وجود دارد؟ 
 ل یجرثق  یآهنربا باریبی زمان  یالزم برا داتیتمه یمعرف •
 کنترل شونده از راه دور که آهنربا دارد  یهاجرثقیل الزامات مربوط به  یمعرف •
 باشد  یهایویژگی چه   یدارا دیچه رو پل و...( با یطول ری)چه در مس لیجرثق   پریزهای •
کنترلر برگشت فنر ندارد در   ستمیکه س ییهاجرثقیل   برقیبی زمان   یبرا  یداتیتمه چه •

 ؟شودمی نظر گرفته 
 ل یجرثق یاصل  کلیدهایات مربوط به الزام یمعرف •
 ل یدر جرثق  یبرق اضطرار  کلیدهاالزامات مربوط به  حیتشر •
 دار  نیکاب یهاجرثقیل  یالزامات مربوط به کنترلر ها یمعرف •
 بر حرکت کنترلر اپراتور  ی)حرکات باالبر پل و کالسکه( مبتن  ل یحرکات جرثق   حیتشر •
 ن یزم یکنترل شونده از رو یهاجرثقیل   کلیدصفحهالزامات مربوط به  حیتشر •
 ل ی و نحوه عملکرد آن متناسب با حرکات جرثق کلیدصفحه   دمانیچ یمعرف •
 شودمی در نظر گرفته  یکنترل گاهیاز چند جا شیبا ب ل یجرثق یکه برا  یالزامات یمعرف •
 با آهنربا  لیکنترل جرثق  یحرکات قرارداد یمعرف •
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 خودکار  یهاجرثقیل الزامات حرکات   یمعرف •
 ؟شودمی به کار گرفته  یترمزهای چه  کنندمی استفاده  نورتریکه از ا ییهاجرثقیل  یبرا •
 توجه داشت؟   دیبا یاستفاده از مقاومت ترمز به چه نکات  در •
 ؟باشدمی  یشامل چه موارد هشداردهنده لیوسا •
 ل یجرثق هایبازرسی انواع  حیتشر •
 هاجرثقیل  هیاول یبازرس  حیتشر •
 و انواع آن  لی متعدد جرثق یبازرس  حیتشر •
 ؟ باشدمی یچه موارد یشامل بازرس ایدوره متعدد  یبازرس •
 ل ی جرثق ای دوره  یبازرس  حیتشر •
 ؟ شودمی یچه موارد یشامل بازرس لی جرثق ایدوره یبازرس •
 رزرو  لیجرثق   یالزامات مربوط به بازرس یمعرف •
 ل ی جرثق NDTالزامات تست و  یمعرف •
 ؟ باشدمی مواردیچه  یبررس  ( شاملoperational test) ل ی جرثق  یاتیعمل تست •
 بار  ریز   لیجرثق زی الزامات مربوط به تست خ یمعرف •
 ASME B30الزامات مربوط به تست بار طبق استاندارد  یمعرف •
 ست؟ یانجام تست بار چ مراحل •
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 فصل سوم
 هاجرثقیل انواع  یدر طراح یصل اساس سه ا یمعرف •
 ار یس یهاجرثقیل و تعادل در  یدار یاصل پا حیتشر •
 mobile یهاجرثقیلمرجع مربوط به    استانداردهای یمعرف •
 ست؟ یدر چ  mobile یهاجرثقیل در رابطه با   ییو اروپا ییکایآمر استانداردهای تفاوت •
 ؟باشدمی  ییهاجرثقیل شامل چه  ASME B30.5کاربرد استاندارد   دامنه •
 ؟ گیرندنمی قرار  ASME B30.5در دامنه کاربرد  ییهاجرثقیل  چه •
 ؟شودمی پرداخته  ییهاجرثقیل به چه نوع   ASME B30.5استاندارد  در •
 ( یونی)پشت کام commercial truck-mounted crane یهاجرثقیل   حیتشر •
 ( یونی)پشت کام commercial truck-mounted crane ل یحرکات جرثق   حیتشر •
 ( نی تک کاب یکی )چرخ الست wheel-mounted crane یهاجرثقیل   حیتشر •
 ( نیتک کاب یکی )چرخ الست wheel-mounted crane یهاجرثقیل حرکات    حیتشر •
 ؟دهندمی مجوز تردد در شهر را ن  یکیچرخ الست یهاجرثقیل به  چرا •
 ی کیچرخ الست یهاجرثقیل تناژ و ابعاد   هاییت محدود حیتشر •
 ؟ کنیممیاستفاده  یکیچرخ الست  لیاز چه نوع جرثق نیسنگ ایباره مهار  یبرا •
 دوکابینه  یک یچرخ الست یهاجرثقیل  هایویژگی   حیتشر •
 دوکابینه  یکیچرخ الست یهاجرثقیل چند نمونه از   حیتشر •
 دوکابینه  یکی چرخ الست لیجرثق  کیاز امکانات موجود در  لمیف کی ارائه •
نوع   و چه هامکانو بوم خشک در چه  یبوم تلسکوپ  یهاجرثقیلاستفاده از  موارد •

 است؟  ییبارها
 با بوم خشک   یکیچرخ الست یهاجرثقیل دامنه حرکات  حیتشر •
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و   یتعادل طول هایجک بوم خشک با    کیچرخ الست لینمونه جرثق کی  حیتشر •
 ی ربدر ض

 ها آن بیو معا هامزیت  انی( و ب crawler crane) داریشن یهاجرثقیل   حیتشر •
 دار یشن یهاجرثقیل چند نمونه از   حیتشر •
 داری شن یهاجرثقیل  ریز یپد گذار  تیاهم  حیتشر •
 دار یشن  لی از عملکرد چند جرثق لمیف کی ارائه •
 داریشن  یبا شاس یبوم تلسکوپ  لیجرثق   حیتشر •
 ل یتوسط خود جرثق  لیجرثق کی مرحلهبهمرحله از مونتاژ  لمیف کی ارائه •
 ا هآنعملکرد  یو بررس ویلوکوموت یهاجرثقیل   حیتشر •
 ( mounting base)  لی جرثق یشاس یمعرف •
 ( crane carrier) یکیچرخ الست یهاجرثقیل کشنده  یمعرف •
 ر یفرمان پذ هایکشندهانواع  حیتشر •
 ( Axis) لیمحور چرخ جرثق یمعرف •
 هاآن سازنده  یو اجزا هاجرثقیل در  کاررفتهبه ( outriggers) یتعادل هایجک  یمعرف •
 ی تعادل هایجک   ریتراز بودن سطح ز تیاهم  حیتشر •
• Rail clamp ست؟ یچ 
 ( rotating superstructure) لیگردان جرثق ییسازه باال حیتشر •
 لی گردان جرثق ییسازه باال یاصل یاجزا یمعرف •
 ( swing mechanism) لی جرثق ییچرخش سازه باال زمیمکان  حیتشر •
 swing mechanismاز عملکرد  یلمیف ارائه •
 اد یز  یلیخ ی در تناژها ینگیر یهاجرثقیل عملکرد  یمعرف •
 ل ی( و نقش آن در جرثقBoomسازه بوم ) حیتشر •
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 هاجرثقیل در   کاررفتهبه هایبوم انواع   یمعرف •
 ست؟ یچ یوپ تلسک هایبوم  یمقاومت خمش  شیافزا راهکار •
استفاده  یاز چه راهکار  یبوم تلسکوپ یسکشن ها نیب شی از سا یر یجلوگ  یبرا •

 ؟ کنیممی
 ی نحوه حرکت باز و بست بوم تلسکوپ حیتشر •
 ک ی درولیه هایشلنگتوسط  یبوم تلسکوپ هینحوه تغذ حیتشر •
با طول   یتلسکوپ  هایبوم  یبرا کی درولیه هایجک  قرارگیریو   ینحوه طراح حیتشر •

 اد یز
 ی موجود در بوم تلسکوپ هایپین به همراه  کی درولیه هایجک عملکرد    حیتشر •
موجود در بوم   هایپین به همراه   کیدرولیه هایجک از عملکرد  لمیف کی ارائه •

 ی تلسکوپ 
 ی بوم تلسکوپ لیجرثق بارگیریهنگام  کی درولیه هایجک حرکت   تیمحدود یمعرف •
 ی بوم تلسکوپ لی جرثق  کی یر ی از عملکرد و نحوه بارگ لمیف کی ارائه •
 ی بوم خشک نسبت به بوم تلسکوپ  یهاجرثقیل عملکرد   هایمزیت  یمعرف •
 بوم خشک یهاجرثقیل در  ی باالبر  زمیمکان  حیتشر •
 وارد به آن  هایتنش ( و boom pointنوک بوم ) یمعرف •
 ر بار مجاز آن در محاسبه مقدا و کاربرد  (boom angleبوم ) هیزاو  مفهوم •
 ؟ باشدمی  آنچهو کاربرد  ستی( چboom stopکننده بوم ) متوقف •
 ؟شودمی در نظر گرفته  متغیر GANTRYو  MAST نیب هیزاو یزمان چه •
 ؟شودمی آن در نظر گرفته  یبرا یداتی و چه تمه ستیچ boom erection  مفهوم •
 ( boom erectionاز نحوه نصب بوم ) لمیف کی ارائه •
 ست؟ یچ هاجرثقیل در  jib مفهوم •
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 هرکدام  یایمزا انیو ب هاجرثقیل در   کاررفتهبه یها jibانواع  یمعرف •
 ل یجرثق یبر رو jib مونتاژ از  لمیف کی ارائه •
 ؟ باشدمیچه   لیو کاربرد آن در جرثق  ستی( چcounterweightتعادل ) وزنه •
 ل ی( در جرثقcabر ) اپراتو  گاهیجا یمعرف •
 ( hoisting equipment) ل یجرثق یباالبر  زاتی تجه  حیتشر •
 ی سقف یهاجرثقیل با   لیموبا یهاجرثقیل در  یباالبر  زاتیتجه هایتفاوت   حیتشر •
 ؟شودمیاستفاده  یاز چه نوع موتور  لیموبا یهاجرثقیل چرخاندن درام در   یبرا •
 آوردن بار  نیی هنگام پا power-controlled loweringمفهوم  حیتشر •
 ل یموبا یهاجرثقیل درام در   حیتشر •
درام در نظر   یبکسل بر رو میجمع شدن منظم س یکه برا یداتیو تمه  زاتی تجه  حیتشر •

 شودمی گرفته 
 ل یموبا یهاجرثقیل  یهاقرقرهانواع  حیتشر •
 ل ی جرثق یهاقرقره از نحوه ساخت  یلمیف ارائه •
 هاآنو ساختار   لیموبا یهاجرثقیل در   کاررفتهبه یها  بکسل میس  حیتشر •
 ست؟ ی و کاربرد آن چ  ستینتاب چ یها بکسل میس •
 ست؟ یچ  reeving  مفهوم •
 ( running ropeمتحرک ) یها  بکسل میس یمعرف •
 ( standing ropeثابت ) یها  بکسل میس یمعرف •
 ست؟ یچ  cross-over points  مفهوم •
 را کاهش داد cross-over pointing توانمی چگونه •
 ل یدارم جرثق یدر حال جمع شدن رو بکسل میوارد به س هایتنش  یمعرف •
 ست؟ یچ  flange point  مفهوم •
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 ست؟ یچ  repetitive pickup point  مفهوم •
 ها  بکسل میدر س  هکاررفتبه یانواع سوکت ها  یمعرف •
 ؟ گیردمی قرار  مورداستفاده لیموبا یهاجرثقیل در   ینوع قالب چه •
 ؟ شودمی نصب  لیو در کدام قسمت از جرثق  ستیبار باال چ  بلوکه •
• tackle ؟ باشدمی  آنچهو کاربرد  ستیچ 
 ؟شودمی استفاده  یو چه زمان  ستی( چ standby) یاستند با لی جرثق •
 travelو   transit میو در ادامه آن مفاه  jobsiteمحدوده  یمعرف •
 ؟شودمیاز آن استفاده  هاجرثقیل و به چه منظور در   ستی( چpawlکن ) قفل •
 هاجرثقیل در   pawlاز عملکرد  یلمیف ارائه •
(  forward stabilityجلو ) یدار ی( و پاbackward stabilityعقب )  یدار یپا  مفهوم •

 ؟شود می  کاربردهبه  هاجرثقیلبه چه منظور در  
 ست؟ یچ لیدستگاه جرثق یبندکریپ •
 ؟ کنندمی  گیریاندازهآن را  یو در چه زمان  ستی ( چradius)  یاتی شعاع عمل  مفهوم •
 ست؟ یچ sideloadو   payloadو  working load  مفهوم •
 ست؟ یچ ایسازه مقاومت  مفهوم •
 ؟شودمی و چگونه محاسبه   ستی( چload ratingبار ) بندیدسته •
 هاجرثقیل مجاز   ت ی حداکثر ظرف یمعرف •
 ؟شودمی  یتلق  یمهم  اریو به چه منظور مع ستیچ یحرانب  باربرداری •
 ( critical lift)  یبحران یچند نمونه باربردار  یو بررس   حیتشر •
 ( یاتیکمک عمل یکاربر )ابزارها ی کمک  یابزارها حیتشر •
 کاربر  ی کمک  یانواع ابزارها یمعرف •
 ؟ نامندمی  two-blockingقالب را   یر یاز قرارگ طیشرا چه •
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 ؟ کنیممی استفاده  یاز چه ابزار  two-blocking تی از وضع یر یجلوگ  یبرا •
 ی بوم تلسکوپ  یهاجرثقیل در   anti-two-block زمیمکان  حیتشر •
 ؟ گیردمی صورت  هایی سطح و در چه  یتوسط چه ابزار  لی بار بلند شده در جرثق  لیتحل •
 ( boom angle indicatorبوم )  سنجزاویه  یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

26 

 فصل چهارم
 ASME B30.5در استاندارد  کاررفتهبه  shouldو   shallدو واژه  یمعرف •
چگونه ارائه  ASME B30.5طبق استاندارد  لیموبا یهاجرثقیل مجاز  تیظرف •

 ؟ شوندمی
 بوم خشک  ل ی جرثق کی ینمونه جدول بار برا کی  حیتشر •
 jibبوم و طول  هیزاو هایمؤلفهبا  ینمودار از محدوده باربردار  کی  حیتشر •
 بوم خشک لینمودار از مونتاژ جرثق  کی یمعرف •
 بار  هایظرفیت و  reevingنمونه جدول  کی یمعرف •
 jibمختلف بوم و  هایطولبا  لینمونه جرثق  کی یبار برا یجداول اصل   حیتشر •
بر اساس شعاع    یبوم تلسکوپ لیجدول بار مربوط به جرثق  کی یو بررس   حیتشر •

 و طول بوم  یاتیعمل
 ست؟ یچ  لیمربوط به نصب و دمونتاژ جرثق اطالعات •
  کی یو بازرس یمربوط به نصب و نگهدار  هایکاتالوگ نمونه از  کی یو بررس   حیتشر •

 ل ی جرثق
 ل ی جرثق بکسل  میدر مورد س شدهارائهاطالعات  یمعرف •
 ی تعادل هایجک ناهمگون بار بر   عیاز توز لمیف کی ارائه •
 ASMEطبق استاندارد  یدار یبار بر اساس پا  یآستانه واژگون نی نحوه تع حیتشر •

B30.5 
 متفاوت  طیدر شرا ل یحداکثر بار مجاز جرثق نی نحوه تع حیتشر •
 ل یجرثق یبه واژگون  شودمی از عدم توجه به جدول بار که منجر  لمیچند ف ارائه •
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آن   یمحاسبه بار واژگون  یبرا لی مختلف جرثق هایوضعیت  و طی شرا یو بررس   حیتشر •
 SAE J765طبق استاندارد 

 ؟ اثرگذارند باربرداری  یمنیدر ا یعوامل چه •
 انددادهرخ  یبه عوامل جانب توجهیبی که با  یاز حوادث  لمیچند ف ارائه •
 مجاز بار  تیمقدار ظرف نیتخم  یرو ل یجرثق   یاتصاالت جانب تأثیر یو بررس   حیتشر •
 شناور  یبر رو لی جرثق کیاز عملکرد  لمیف کی ارائه •
 ل ی جرثق یدار ی از پا ری غ یطی بار تحت شرا بندیدرجه  حیتشر •
 ل یبوم جرثق ایسازه از شکست  یاز حادثه ناش لمیف کی ارائه •
 باشد؟  یچه مشخصات یدارا دیبا  لی جرثق  کیبار  جدول •
 ست؟ یچ لیجرثق  کیدر جدول بار  موردنیازاطالعات  حداقل •
 work area chart یمعرف •
 ی بوم تلسکوپ  لیجرثق  یجدول بار نمودار  کی  حیتشر •
 بوم آن  هیبوم خشک طبق زاو لی جرثق  کیجدول بار   حیتشر •
 بار  تی مقدار ظرف  نیآن در تخم  تأثیرو  یات ی عمل ینواح  یو بررس   حیتشر •
 به جداول بار اضافه شوند  دیکه با یل یاطالعات تکم حیتشر •
 یهاجرثقیل از   یبخش  ای یتعادل هایجک بلند شدن  رامونیپ  یداتیتمه   حیتشر •

 ASME B30.5در استاندارد   یدار یشن
 داشت؟  اریدر اخت دیبا لی جرثق یها بکسل میدر مورد س یاطالعات چه •
 در نظر گرفت؟  دیکه در مورد آن با یدات یو تمه backward stability  حیتشر •
 backward stabilityمبحث   تی از اهم لمیف کی ارائه •
 و یلوکوموت یهاجرثقیل رو به عقب در   یاز واژگون یر ی جلوگ  داتیتمه   حیتشر •
 ی کیچرخ الست یهاجرثقیل رو به عقب در   یاز واژگون یر ی جلوگ  داتیتمه   حیتشر •
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 ل ی حرکت جرثق کنندهکنترل  ابزارهای حیتشر •
 رند؟ یقرار گ  دیدر کدام قسمت با نیدو کاب  یهارثقیل ج حرکت در   کنندهکنترل  ابزارهای •
 مختلف یهاجرثقیل کنترل حرکت در  یالزم برا تمهیدات  حیتشر •
 مختلف  یهاجرثقیل  یر یقفل کن و ترمز گ  یالزم برا تمهیدات  حیتشر •
 شوند هیآن تعب یدر کجا دی با لیموبا یهاجرثقیل اگزوز   گازهای  یخروج •
 توجه کرد؟   یبه چه نکات دی( باoutriggers) یتعادل های جک استفاده از  در •
 ی کی درولیه هایجک استفاده از  یالزم برا داتیتمه یمعرف •
 باز نیمه یتعادل هایجک الزم جهت استفاده از   داتیتمه یمعرف •
 رد؟ یچگونه قرار بگ دیبا یتعادل هایجک  هایپین  ویلوکوموت یهاجرثقیل  در •
 ل یموبا یهاجرثقیل بار در  ی باالبر   زمی مکان یمعرف •
 ؟کنیممی استفاده  ی ستم یآوردن بار از ارتفاع از چه س نیی پا یبرا •
 ؟شودمیاستفاده  یترمز از چه ابزار  ستمیس میتنظ  یبرا •
 ؟شودمی  گیریاندازه معیارهاییدرام بر اساس چه  تیظرف •
 ( طبق استانداردsuperstructureگردان ) یسازه فوقان  حیتشر •
 باشد؟ دیبه چه صورت با superstructureو کاهنده  ندهیافزا شتاب •
 به چه صورت باشد؟ دیگردان طبق استاندارد با  ستمیترمز س  زمی مکان •
 ست؟ ی گردان چ ستمیقفل کن در س ستمیس کاربرد •
( در  boom backstopلزوم استفاده از ترمز متوقف کننده رو به عقب بوم )  حیتشر •

 jibبوم خشک و در استفاده از  یهاجرثقیل 
 انواع متوقف کننده رو به عقب بوم  حیتشر •
 ؟گیردمیسازنده به چه صورت انجام   استانداردهایطبق  jibبوم و  ییشناسا •
 ؟ گیردمی به چند صورت انجام  یتلسکوپ یهاجرثقیل و کاهش طول بوم  شیافزا •
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صورت   یچه اقدامات لی به هر دل یاز جمع شدن ناخواسته بوم تلسکوپ  یر یجلوگ  یبرا •
 ؟گیردمی

 ؟ شودمیاستفاده  یاز چه استاندارد یتلسکوپ  هایبوم تست  یبرا •
 ساخته شوند؟  دی با  یصورتچه  به هاجرثقیلاپراتور در  نیکاب •
  SAE Z26.1طبق استاندارد  هاجرثقیل  نیدر کاب  کاررفتهبهصفحات شفاف  فیتعر •

 ت؟ سیچ
 ست؟ یچ ها کابین بازشو  هایشیشه یالزم برا داتیتمه •
 در نظر گرفته شود؟  دی با  لیجرثق نی خروج از کاب  یبرا  یداتیتمه چه •
 در نظر گرفته شود؟  نیبه کاب  وآمدرفت   ریمس ی برا  دیبا  یداتیتمه چه •
  SAE J2703طبق استاندارد  لیجرثق  نی به کاب  یدسترس هایراه  دیو عرض مف ارتفاع •

 ؟ شودمیچه مقدار در نظر گرفته 
 یباالبر  ستم یالزامات س حیتشر •
 ند؟ ا بوم کدام دارندهنگهو   یباالبر  هایسیستم •
 به چه صورت باشد؟  دی با لی جرثق یبوم تحت بار نام یباالبر   زمی مکان •
از چه  کندمی استفاده  یبکسل میس یباالبر  ستمیکه از س  یآمدن بوم خشک نیی پا یبرا •

 ؟ کنیممی استفاده  یزمی مکان
 ؟ شودمیمحاسبه  یبوم بر چه اساس یباالبر   تیظرف •
 ؟ شودمیاستفاده  یزمی از چه مکان یر یترمز گ  ستمیمهار بوم عالوه بر س یبرا •
 ست؟ یچ یبوم تلسکوپ یهاجرثقیل در  طرفهیک  ریش  کاربرد •
 ؟شودمی در نظر گرفته  ادیز ارتفاعدر  ینبار به مدت طوال داشتننگه  یبرا  یداتیتمه چه •
  ستمیس یبرا دیبا   یداتیچه تمه  ردیانجام نگ میمستق صورتبهاز درام   رویانتقال ن  اگر •

 آن در نظر گرفته شود؟ یر یترمز گ 
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 باشد؟  یهایویژگیچه  یدارا دیبا لیموبا یهاجرثقیل  قرقره •
 به همراه دارد؟ یمخرب تأثیراتقرقره چه  هایآسیب  •
  یهایویژگی چه  یدارا دیبا  ASME B30.30طبق استاندارد   هاقرقره یظاهر  شکل •

 باشد؟ 
در نظر   دیبا یداتیدر بخش قرقره قالب چه تمه  بکسل میس فرورفتناز  یر یجلوگ  یبرا •

 گرفته شود؟ 
 ؟ شودمی گیریاندازه قالب بر چه اساس  یهاقرقره  ابعاد •
 یفوالد هایطناب ها و  بکسل میس •
 ست؟ یبار و بوم چ یباالبر  یبرا نان یاطم  بیضر مفهوم •
 ؟شودمی ساخته  یو طبق چه استاندارد یبر چه اساس  لیجرثق  ساختار •
 یهسته کنف  لبکس میس  بیو معا ای مزا یمعرف •
 ؟باشدمی باالبر بوم مجاز ن ینتاب برا بکسل  میاستفاده از س یلیچه دل به •
 بوم مجاز است؟  ینتاب برا  بکسل میچه صورت استفاده از س در •
 ؟شودمی انجام  یها بر چه اساس بکسل م یس یبرا یبند سوکت •
 شکل  یالزامات استفاده از سوکت اشک یمعرف •
 توجه داشت؟  یبه چه نکات  دیبا ایگوه و   یپرس یاستفاده از سوکت ها در •
 ای گوهسوکت  هایکلیپ نصب  هایروش  یمعرف •
 ASME B30طبق استاندارد  بکسل میس  یبازرس  حیتشر •
 ایدورهو  frequent یمفاد بازرس  یمعرف •
 ها بکسل  میوارده به س هایب آسیانواع  یمعرف •
 ست؟ ینشانگر چ بکسل میقطر س  یمقطع  کاهش •
 ؟کندمی  جادیا هاآن یبرا   یها چه مشکالت بکسل میس یکار  سیگر •
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 آن  حیو عملکرد ناصح   بکسل میجاج ساز اعو  لمیف کی ارائه •
 ها  بکسل میس یخوردگ  یو بررس   حیتشر •
 کنیم می استفاده  ییها  بکسل میمختلف از چه نوع س هایمحیط  در •
 استانداردهایطبق  هاآن و نحوه مواجه با  بکسل می( سی)پارگ هایشکستگی   حیتشر •

 frequent یبازرس
 ها  بکسل میس  یآمده برا به وجود یداخل هایآسیب  حیتشر •
 ها  بکسل می آمده در س به وجود هایآسیب  صیتشخ یبرا   NDTروش   یمعرف •
  نیا یقرار دارند و راهکار بازرس  هاییبخش ها در چه  بکسل میدر س پذیرآسیب  مناطق •

 ست؟ یمناطق چ
و در چه   لیاز جرثق یالزم در چه مناطق یبهتر است بررس بکسل میس یبازرس  یبرا •

 رد؟ یقالب صورت گ  هایموقعیت 
 آن  یرو هایگریس و زدودن   بکسل میس سازیپاک نحوه  حیتشر •
 ل یموبا یهاجرثقیل ( ایدوره)  periodic  یبازرس  حیتشر •
 ؟شودمی  نی ( بر چه اساس تعperiodic) ایدوره بازدیدهای   انیم فاصله •
 periodicو  frequent یبازرس هایتفاوت   حیتشر •
 ؟گیردمی قرار  موردتوجه بکسل میاز س  یچه مشکالت ایدوره  یبازرس در •
 ها  بکسل میس یدگییسا گیریاندازه  لی وسا یمعرف •
 ؟شودمی انجام  یدر چه زمان بکسل میس ضیتعو •
استفاده   یکار  فتی ش یدر انتها بکسل میانواع س  ضیتعو یکه برا معیارهایی یمعرف •

 شود می
  میدر س یحرارت  ایو   یساختار  هایآسیب در صورت بروز  ASME B.30استاندارد  راهکار •

 ست؟ یها چ بکسل
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 آن  ضی هنگام تعو بکسل میتوجه به مشخصات س تیاهم  حیتشر •
 اندبودهبالاستفاده   یکه به مدت طوالن یی ها بکسل میس یبرا  یالزامات بازرس یمعرف •
 ای دوره  یدر بازرس لی جرثق یگزارش بازرس تی اهم یمعرف •
 ل یموبا یهاجرثقیل قالب  یبرا   ASME B30.5الزامات استاندارد  حیتشر •
 ضامن قالب  حیچند نمونه کاربرد ناصح  یمعرف •
 ل یموبا لی جرثق  هایقالب proof testالزامات  حیتشر •
 ؟شودمی یقالب شامل چه موارد ضیتعو معیارهایاستاندارد  طبق •
 افتد  یاتفاق ب هاقالب یکه ممکن است برا یهایآسیب  حیتشر •
 باشد؟  یهایویژگی چه  یدارا د یبا  لیموبا یهاجرثقیل در  ی اصل یکنترل  ابزار •
 دارند؟  یهایویژگی چه  داریدر حالت پا یکنترل ابزارهای •
 ASME B30.5طبق استاندارد  لیدر جرثق یکنترل هایاهرم  دمانینحوه چ حیتشر •
 ؟ باشدمی بوم خشک به چه صورت  یهاجرثقیل  یبرا یکنترل هایاهرم  دمانیچ •
 ی کنترل هایپدال و  هااهرم  یالزم برا یروی و مقدار ن یکورس حرکت زانی م یمعرف •
  یکلیدهایالزام است چه  داریشن یهاجرثقیل (  power plantموتور محرکه ) یبرا •

 شود؟   یطراح
 هاجرثقیلدر  شدهاستفاده سوز درون یالزامات مربوط به موتورها یمعرف •
 کنترل از راه دور  یهاجرثقیل الزامات مربوط به  یمعرف •
 یشامل چه موارد هاجرثقیل در  یکمک ابزارهایاستفاده از  یاستاندارد برا الزامات •

 است؟
 است؟  یشامل چه موارد  ASME B.30.5طبق استاندارد  ی کمک  زاتی تجه حداقل •
بوم خشک و بوم   یهاجرثقیل در  two block دهیمقابله با پد یالزم برا داتیتمه •

 ست؟ یچ یتلسکوپ 
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 ؟ باشدمیچه   لیو کاربرد آن در جرثق  ستیبار چ  نشانگر •
در   بوم یات یبوم و نشانگر شعاع عمل  هینشانگر زاو یکمک زاتیالزامات نصب تجه  حیتشر •

 ASME B30.5استاندارد 
 طول بوم در چه صورت الزم است نصب شود؟ نشانگر •
 ؟شودمی استفاده  یدات یباال آمدن بوم از چه تمه زانیمحدود کردن م یبرا •
 ؟ کنیممیاستفاده  یاز چه ابزار  لیجرثق تیاز تراز بودن موقع نانیاطم یبرا •
 ل یجرثق هایبازرسی شخص مسئول در  کی وجود   تیاهم  حیتشر •
 ل یجرثق  یانواع بازرس یمعرف •
 ل یجرثق هیاول  یبازرس یمعرف •
 ل یمنظم جرثق یبازرس یمعرف •
 ل یمکرر جرثق یبازرس  حیتشر •
 آن  کی درولیه هایشلنگ یدر زمان بازرس ل یجرثق   طیشرا  حیتشر •
 ؟ باشدمی  لیاز جرثق  ییچه اجزا یمکرر شامل بررس یبازرس •
 ل یجرثق ک یدرولیه زاتی سطح روغن در تجه ی بازرس  تیاهم  حیتشر •
 ل ی( جرثقperiodic) ای دوره  یبازرس  حیتشر •
 ؟ گیردمی کامل قرار  موردبررسی یچه موارد ایدوره  یبازرس در •
 ایدوره  یدر بازرس  هاجرثقیل   یکمک زاتیتجه  ینحوه بازرس  حیتشر •
  یحرکت زاتی تجه طورکلیبه و  زنجیرهاو چرخ   زنجیرها ی بازرس  تیاهم  حیتشر •

 دار یشن یهاجرثقیل 
 آن یو نحوه بازرس کی درولیساختار شلنگ ه یمعرف •
 ؟ گیرندمی قرار  یمورد بازرس یدر چه موارد کی درولیه هایپمپ ها و   دروموتوریه •
 است؟  عی شا یچه مشکالت  لی جرثق  کیدرول یو ه  کیپنومات شیرهای در •
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قرار   موردبررسی یک یدرول یه هایجکو   سیلندرها یبرا یاحتمال  هایآسیب چه •
 ؟ گیرندمی

 ک یدرول یمدار ه حیاز عملکرد صح  نانیاطم یروغن برا فیلترهای  یبررس  تیاهم  حیتشر •
 ل یجرثق   زاتی تجه یاز خوردگ  رانهی شگیاقدامات پ تیاهم  حیتشر •
 اندشده که دچار مشکل  لیو لنت جرثق  ری چند نمونه تا حیتشر •
 رزرو  یهاجرثقیل  یبازرس  حیتشر •
 برخوردار است؟  هاییاهمیت و نوشتن آن از چه  ست یچ یبازرس  گزارش •
 ؟گیردمیبه چه صورت انجام  ی کمک  ابزارهای یبازرس •
 ؟ یردگمی انجام  یو چه زمان  ستیچ  لیجرثق یعملکرد هایآزمون •
 ؟شودمی یچه موارد ی( حداقل شامل بررسoperational test)  لی عملکرد جرثق آزمون •
 ی کی چرخ الست یبوم تلسکوپ لینحوه تست عملکرد جرثق  حیتشر •
 اندقرارگرفته ری که مورد تعم ییها جرثقیل الزم جهت تست  داتیتمه یمعرف •
 ل یجدول بار جرثق  نیدر رابطه با تدو دگاهی دو د حیتشر •
 ی کی و استات  یکی نامیبار د هایآزمون  یمعرف •
 است؟ یضرور  یدر چه مواقع لی جدول بار جرثق  ریتغ •
 توسط سازنده آن   لیجرثق هایتأییدیه تیاهم  حیتشر •
 ل ی آزمون جرثق ایباره انواع   یمعرف •
 شده حفاظت  طیدر شرا لی تست جرثق تیاهم  حیتشر •
 با بار آزمون  لیاز تست جرثق لمیف کی  حیتشر •
 ؟ باشدمی لیجرثق  هایبخش مربوط به نقصان کدام  یحوادث باربردار  عموم •
 ل ی جرثق نیبازرس  موردنیاز یابزارها یمعرف •
 ل یدر هنگام تست حداکثر تناژ جرثق  لیجرثق  یر ی قرارگ  تی وضع  حیتشر •
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 ل یتست بار جرثق  هایحالت انواع   یمعرف •
 ل یجرثق یتعادل هایجک  قرارگیریمختلف  هایباحالت منطبق   یبارها  حیتشر •
 ؟باشدمی  لیجرثق  هایبخشاز  یککدام بار تست شامل وزن   کسورات •
 ل یجرثق  یدار یو پا یک ی نامیآزمون د یمعرف •
 ی نحوه تست قالب کمک حیتشر •
 ل یمختلف جرثق  هایتست انجام  یبرا تیسا سازیآماده نحوه  حیتشر •
قرار   موردبررسی  لی از جرثق هاییبخش در حالت بدون بار چه  لیتست جرثق در •

 ؟ گیرندمی
 ل ی جرثق هایتست انواع گزارشات   یمعرف •
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 فصل پنجم 
 هاجرثقیل   یدر طراح یسه اصل اساس  حیتشر •
 ی برج یهاجرثقیلمرجع مربوط به    استانداردهای یمعرف •
 ؟شودمی  ییهاجرثقیل شامل چه نوع   B30.3کاربرد استاندارد   دامنه •
 ؟ گیرندنمی قرار  B30.3در دامنه کاربرد استاندارد   ییهاجرثقیل  چه •
 یبرج  یهال جرثقی با   لیموبا  لیجرثق کیاز عملکرد مشابه  یلمیف ارِائه •
 ست؟ یچ یبرج یهاجرثقیل  فیتعر •
 ی برج یهاجرثقیل در ارتباط با ساخت   یآموزش لمیف کی ارائه •
 B30.3طبق استاندارد  یبرج یهاجرثقیل انواع  حیتشر •
 ی سرچکش یهاجرثقیل  یمعرف •
 باشند می  جیرا رانیکه در ا یبرج  یهاجرثقیل از   یاصطالحات  یمعرف •
 ی سرچکش  یهاجرثقیل   کارکرد هایمحدودیت  حیتشر •
 دارزاویه با بوم   یبرج یهاجرثقیل   حیتشر •
 ل یارتفاع برج جرثق  شیو افزا سازیپیاده هایحالت  یمعرف •
  شیافزا تیمهار قابل  بکسل میس ای بادبندکه با استفاده از  یبرج یهاجرثقیل  یمعرف •

 کنندمی  دایارتفاع پ
 ستایخود ا یبرج یهاجرثقیل   حیتشر •
 ی برج یهاجرثقیل یستاینوع خود ا یهاجرثقیل   حیتشر •
 ی باالرونده داخل یهاجرثقیل   حیتشر •
 ی باالرونده داخل یهاجرثقیل ارتفاع   شی افزا زمیمکان  حیتشر •
 ی باالرونده داخل یهاجرثقیل نحوه دمونتاژ   حیتشر •
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 ثابت( گاهتکیه)با  ستایخود ا یهاجرثقیل   حیتشر •
 متحرک  یهاجرثقیل   حیتشر •
 هاآن گاهتکیه با توجه به نوع  یبرج  یهاجرثقیل  بندیطبقه  حیتشر •
 ؟ شوندمی محافظت  دیشد هایطوفانمتحرک چگونه در برابر  هیبا پا یهاجرثقیل  •
 ست؟ ی چ لی جرثق Base Tower( و  Tower) دکل •
 مختلف دکل  هایبخش  کنندهمتصل هایپیچ  یمعرف •
 ل ی جرثق هایبرج در  یدار یپا جادیمربوط به ا زاتیتجه  یمعرف •
 ست؟ یچ Tower Brace زیتجه  •
 طناب مهار  زیتجه  یمعرف •
 ل یجرثق  هایبرج در  یدار ی پا جادیعوامل ا عنوانبه هاگوه کاربرد  یمعرف •
 و نحوه عملکرد آن Climbing Frame یمعرف •
 ل یارتفاع( جرثق شی)افزا یباالبر  زاتیتجه  یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل ارتفاع  شیاز نحوه افزا لمیف کی ارائه •
 ( superstructure) لیگردان جرثق یسازه فوقان  حیتشر •
 ست؟ ی( چReconfigure) لی مجدد جرثق پیکربندی  مفهوم •
 گردان یسازه فوقان دهندهتشکیل  یاجزا یمعرف •
 ( swing/slew) لی چرخش جرثق یپارامترها یمعرف •
 ی برج یهاجرثقیل گردان  یسازه فوقان زمیمکان  حیتشر •
 هایطوفانگردان در برابر باد و  یسازه فوقان یاحتمال هایآسیباز   یر یجلوگ  یبرا •

 ؟شودمی در نظر گرفته   یچه راهکار  نیسهمگ
 ی برج  یهاجرثقیل   Jib  یمعرف •
 Luffing Boom یهاجرثقیل  یمعرف •
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 ست؟ ی)شعاع بار( چ  یات یعمل شعاع •
 ی برج  یهاجرثقیل کالسکه بار   یمعرف •
 نحوه حرکت کالسکه  زمیمکان  حیتشر •
 ی برج  یهاجرثقیل ها و کالسکه  بکسل  میس ی باالبر  ستمیس  حیتشر •
 ( counter jib) بیکانتر ج یمعرف •
 هاآن  قرارگیریتعادل و نحوه  هایوزنه  یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل  هایکابین  یمعرف •
 آن  زاتیتجه  یو معرف یبرج  یهاجرثقیل رانش   ستمیس  حیتشر •
 یبرج  یهاجرثقیل   یکیالکتر  موتورهای یمعرف •
 یبرج  یهاجرثقیل  دروموتوریعملکرد ه  حیتشر •
 هاآن و اجزا  یاحتراق داخل موتورهای یمعرف •
 ی برج یهاجرثقیل در  شدهاستفاده هایگیربکس انواع  یمعرف •
 Helical ربکسی گ یمعرف •
 ی مواز  Helical ربکسی گ یمعرف •
 Bevel-Helical ربکسی گ یمعرف •
 ( Planetary) یدیخورش  ربکسی گ یمعرف •
 ( Worm) یحلزون  ربکسی گ یمعرف •
 ( Helical-Worm) یحلزون-کالی هل ربکسی گ یمعرف •
 ی سقف جرثقیلدر  مورداستفاده هاییاتاقان  یمعرف •
 نگ یهدف استفاده از کوپل یمعرف •
 ( Brake) یر ی ترمز گ داتیترمز و انواع آن و تمه  یمعرف •
 ( Drumدرام )  یمعرف •
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 ( Pawlقفل کن درام ) یمعرف •
 (Sheaveقرقره ) یمعرف •
 Equalizer یمعرف •
 یسر چکش  یبرج یهاجرثقیل(  Sheave) یطناب بند ستمیس یمعرف •
 دو ال به چهار ال و بالعکس  یطناب بند ستمی س ل ینحوه تبد یمعرف •
 گام  رهیقطر دا یمعرف •
 نگیالف یهاجرثقیل در  یکی درولیجک ه  یر یمحل قرارگ  یمعرف •
 ( Ropeو اجزاء آن ) بکسل میس ای یطناب فوالد یمعرف •
 یفوالد هایطناب ساختار  حیتشر •
 متحرک  یمفهوم طناب فوالد یمعرف •
 Guy Rope یمعرف •
 Pendantمفهوم   یمعرف •
 Cross-Overنقاط  یمعرف •
 Flange Point یمعرف •
 ( Socket )ُ بکسل میانواع سوکت س  یمعرف •
 ( Load Block) لی قالب در جرثق  یمعرف •
 Two-Blocking یمعرف •
 ل ی قطع و وصل در جرثق کلیدهای یمعرف •
 جرثقیل قطع و وصل در  د یکل یرفمع •
 Master Switch یمعرف •
 ی قطع اضطرار  د یکل یمعرف •
 Magnetic Contactor یمعرف •
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 control Panel یمعرف •
 یحفاظت زاتیتجه  یمعرف •
 control Station یمعرف •
 کنترل   موتی ر یمعرف •
 ( Operator Aidsکاربر ) یابزار کمک  حیتشر •
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 فصل ششم 
 Shouldو  Shallدو عبارت  مفهوم •
 Load ای بار  یمعرف •
 Rated Load  یمعرف •
 Dynamic Loading ا ی یکی نامیبار د یمعرف •
 Structural Competence ای ایسازه مقاومت  یمعرف •
 Standby Crane  ای رزرو  لی جرثق یمعرف •
 یکار  یعاد طیشرا یمعرف •
 س یسرو طیشرا یمعرف •
 Documentation  ای یمستندساز  یمعرف •
 ل یجرثق یاجزاء بار برا یدر رابطه با طراح  یالزامات یمعرف •
 ی دار یپا ای استحکام  گذاریصحهدر رابطه با  یالزامات یمعرف •
 یدار یکه تعادل و پا ییدر جا تی ظرف نیبار و تع بندیدرجه در رابطه با  یالزامات  حیتشر •

 است کنندهتعین 
  اتیعمل تی فیو ک  یمنیا کنندهتعین  ایسازه که استحکام  ییالزامات در جا حیتشر •

 باشد   باربرداری
  یبرا out-of-service طی در شرا یدار یدر رابطه با تعادل و پا یالزامات یمعرف •

 ی لیر یهاجرثقیل 
 از باد  یناش ایباره سازه در برابر  یدر رابطه با طراح  یالزامات یمعرف •
 مستندسازی در رابطه با  یالزامات یمعرف •
 در کتابچه راهنما دستگاه باشد  دیبا  یاطالعات یمعرف •
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 شود  تی از نصب رعا شیپ  دیکه با هاییدستورالعمل  حیتشر •
 شود  تی در هنگام نصب رعا دیکه با هاییدستورالعمل  حیتشر •
 ی و نگهدار   سیدر خصوص موارد سرو هاییدستورالعمل  حیتشر •
 Load Chartدر خصوص   هاییدستورالعمل  حیتشر •
 آن رامونی پ یحات ی توض حیو تشر   یبرج  لیدو نمونه جدول بار جرثق ارائه •
 آن  رامونی پ یحات ی توض حی و تشر لی نمونه کتابچه راهنما جرثق کی ارائه •
 Site Planningالزامات  حیتشر •
 باشد؟   Site Planningدر  دیبا یاطالعات چه •
 شدهاصالح  ای تغیریافته یهاجرثقیل در خصوص  یالزامات  حیتشر •
 ل یدر جرثق   یجوش هایسازه در خصوص  یالزامات  حیتشر •
 ل یجرثق گاهتکیه الزامات  حیتشر •
 آن  رامونی پ یحات یتوض ح یو تشر لیجرثق  گاهتکیه از  یر ی تصاو ارائه •
 ل ی جرثق گاهتکیه و  ونیس نداوالزامات ف حیتشر •
 ل یجرثق  فونداسیون یدر طراح  نیزم  طیشرا تی اهم یمعرف •
 ل یجرثق  فونداسیونو  گاهتکیه در دسترس بودن  تی اهم یمعرف •
 ستایخود ا  لیجرثق  گاهتکیه الزامات مربوط به  یمعرف •
 Base Towerالزامات مربوط به  یمعرف •
 گاهتکیه در خصوص استفاده از شابلون در  یالزامات یمعرف •
 فونداسیوناز   یالزامات بازرس یمعرف •
 Support Anchorsالزامات   یمعرف •
 Rail Traveling Cranesالزامات  حیتشر •
 Park in Trackمحدوده   فیتعر •
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 Ballastالزامات  حیتشر •
 Guys Anchoringالزامات  حیتشر •
 Erection/Dismantlingالزامات در خصوص  حیتشر •
 جهت نصب  زاتیتجه  ییالزامات در خصوص جابجا حیتشر •
 ( fasteners) هادهندهاتصال الزامات  حیتشر •
 ( Components) لیالزامات در خصوص نصب اجزاء جرثق حیتشر •
 ل ی در خصوص نصب بخش مختلف برج جرثق دئویو  کی شینما •
 Rigging Componentsالزامات  حیتشر •
 نصب و دمونتاژ  نی در قبل از نصب و در ح تی سا طیشرا یمعرف •
 Plumbness  ای الزامات مربوط به شاقول بودن یمعرف •
 جرثقیل   ستایالزامات مربوط به ارتفاع خود ا یمعرف •
 (Swing) جرثقیلگردان  ستمی الزامات س یمعرف •
 ارتفاع  شی افزا ستمیس مبحث •
 ل یارتفاع جرثق شیافزا ستمیدر خصوص س ی الزامات عموم  حیتشر •
 Top Climbing یهاجرثقیل الزامات در مورد  حیتشر •
  دیرا با یچه موارد  Top Climbing یهاجرثقیل  مهاربندیارتفاع و  شیبرنامه افزا در •

 م؟یکن  تی رعا
 در نظر گرفت  اصطکاکیهنگام استفاده از اتصاالت  د یکه با یموارد یمعرف •
 مهاربندها در  ایرزوه و اتصاالت   هاپیچ الزامات  یمعرف •
قرار   لیبرج جرثق یسکشن ها  یکه به رو  مهاربندمتصل به  کمربندهایالزامات  یمعرف •

 گیرند می
 Top Climbing یهاجرثقیل  یگوه گذار  ستمی الزامات س یمعرف •
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 مهار  هایطناب در خصوص  یالزامات یمعرف •
 Internal Climbing یهاجرثقیل الزامات در مورد  حیتشر •
را   یچه موارد Internal Climbing یهاجرثقیل  مهاربندیارتفاع و  شیبرنامه افزا در •

 م؟ یکن تی رعا دیبا
 Internal Climbing یهاجرثقیل  یگوه گذار  ستمی الزامات س یمعرف •
 Climbing Equipmentالزامات در مورد  حیتشر •
 باالبرنده زاتیدر خصوص تجه  یر ی تصاو ارائه •
 ل ی جرثق تجهیزاتبه   یدسترس مبحث •
 ل یو اجزاء مختلف جرثق  تجهیزاتبه   یدر خصوص دسترس  ی الزامات عموم  حیتشر •
 ل یدر جرثق هانردبان الزامات  حیتشر •
 ل یدر جرثق هاپلتفرم الزامات  حیتشر •
 پلتفرم  ل یالزامات گاردر یمعرف •
 پلتفرم   Jib/Boomالزامات   یمعرف •
 ل یگردان جرثق یسازه فوقان مبحث •
 Trolleyالزامات  یمعرف •
 ی برج یهاجرثقیل در  Counterweights ایتعادل  هایوزنه الزامات   یمعرف •
 هاوزنه و حرکت دادن  جابجاییدر خصوص  یالزامات یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل در  Operators Cab ای اپراتور  نی الزامات کاب یمعرف •
 Operators Seat ای اپراتور   یالزامات صندل  یمعرف •
 Cab Roof ای  نیالزامات سقف کاب یمعرف •
 Cab Door ای نیالزامات درب کاب یمعرف •
 Cab Glazing ای  نیکاب شهیالزامات ش یمعرف •
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 Cab Window ای  نیالزامات پنجره کاب یمعرف •
 Cab Lighting ای نیکاب  ییالزامات روشنا یمعرف •
 یباالبر   زاتی تجه مبحث •
 ی برج  یهاجرثقیل در  Hoist  ای یباالبر  زاتیالزامات تجه یمعرف •
 Luffing Boom Hoistالزامات   یمعرف •
 Hoist Drumsالزامات   یمعرف •
 Sheaves ا یالزامات قرقره  یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل در   Ropes ای یفوالد هایطناب الزامات  یمعرف •
 نان یاطم  بیالزامات ضر یمعرف •
 نانیاطم بیضر فیتعر •
 یالزامات ساختار طناب فوالد یمعرف •
 Socketing ای یالزامات سوکت بند حیتشر •
 بکسل  میس ی الزامات بازرس  حیتشر •
 بکسل  میس هایآسیب انواع  یمعرف •
 (Hooksقالب ) مبحث •
 ی برج  یهاجرثقیل ( در  Hooksدر خصوص قالب ) ی الزامات عموم یمعرف •
 ی برج یهاجرثقیل ( در Hook latchالزامات چفت قالب ) یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل ( در  Hook Fabricationالزامات ساخت قالب ) یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل در  Proof Testالزامات   یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل ( در Hook Inspectionقالب )  یالزامات بازرس یمعرف •
 ل یجرثق   یرانش و حرکت ستمیس مبحث •
 ی برج  یهاجرثقیل ( در Motionsالزامات مربوط به حرکت ) یمعرف •
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 ی برج یهاجرثقیل ( در Brakeالزامات مربوط به ترمز )  حیتشر •
 ی برج  یهاجرثقیل در  Internal Combustionالزامات مربوط به  یمعرف •
 ی برج  یهاجرثقیل در  Miscellaneousالزامات  یمعرف •
 ی کی الکتر/ی کنترل ستمیس مبحث •
 قطع و وصل  دیالزامات کل  یمعرف •
 Electrical Installationالزامات   یمعرف •
 Resistorsالزامات   یفمعر •
 rail Travelingالزامات   یمعرف •
 ی ک ی و الکتر یکنترل  یالزامات حفاظت یمعرف •
 ی کنترل زاتیالزامات تجه یمعرف •
 اپراتور  یکمک زاتیالزامات تجه یمعرف •
 تست  ستمیس مبحث •
 هیاول  یالزامات بازرس یمعرف •
 منظم  یالزامات بازرس یمعرف •
 Frequent Inspectionالزامات   یمعرف •
 Periodic Inspectionالزامات   یمعرف •
 Major Inspectionالزامات  یمعرف •
 الزامات مربوط به تست  یمعرف •
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 فصل هفتم 
 فتراک یبر ل ایمقدمه •
 ست؟ یچ رانیدر ا فتراکیل  یبازرس  جیرا استاندارد •
 مطابق با استاندارد  فتراکی ل فیتعر •
 Industrial Trucksانواع  یمعرف •
 فتراک ی ل المللیبین  استانداردهایانواع  یمعرف •
 ITSDF B56.1دامنه کاربرد استاندارد  یمعرف •
 ITSDF B56.1هدف استاندارد  یمعرف •
 ITSDF B56.1در استاندارد  درگیر  هایطرف  یمعرف •
 فتراک یل انواع •
 فتراک ی ل فیتعر •
 فتراک ی ل یاجزاء اصل  یمعرف •
 Tiering یمعرف •
 فتراک ی ل  یانواع عموم یمعرف •
 Counterbalanced Truck یمعرف •
 cantilever Truck یمعرف •
 Straddle Truck یمعرف •
 Narrow Aisle Truck یمعرف •
 Narrow Aisle Truck  تیدر خصوص مز یلمیف  شینما •
 Reach Truck  یمعرف •
 Reach Truck  تیدر خصوص مز یلمیف  شینما •
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 High Lift Truck یمعرف •
 High Lift Truckانواع   یمعرف •
 Side Loader Truck یمعرف •
 Counterbalanced Front/Side Loader Lift Truck یمعرف •
 High Lift Operator-Up Truck یمعرف •
 High Lift Order Picker Truck یمعرف •
 High Lift Order Picker Truckدر خصوص  یلمیف  شینما •
 فتراک یل انواع •
 High-Up Counterbalanced Front Side Loader Truck یمعرف •
 High-Up Counterbalanced Front Side Loader بی و معا هامزیت  یمعرف •

Truck 
 Low Lift Truck یمعرف •
 Low Lift Platform Truck یمعرف •
 Pallet Truck  یمعرف •
 Low Lift Order Picker Truck یمعرف •
 Low Lift Order Picker Truckدر خصوص  یلمیف  شینما •
 فتراک ی ل هیتغذ منبع •
 هی منبع تغذ ازنظر هالیفتراک  بندیطبقه یمعرف •
 ی با موتور احتراق داخل  فتراکی ل یمعرف •
 موتوربرقی با   فتراکی ل یمعرف •
 ی برق یبا باطر   فتراکی ل یمعرف •
 یباطر  ضی تعو ندیدر خصوص فرآ یلمیف  شینما •
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 ید یبری ه فتراکی ل یمعرف •
 فتراک ی اپراتور ل گاهیجا •
 ی اپراتور  گاهیجا ازنظر هالیفتراک  بندیتقسیم  یمعرف •
 Rider Truck (Sit-Down Rider)  یمعرف •
 Rider Truck (Stand-Up Rider)  یمعرف •
 Motorized Hand Truck یمعرف •
 Motorized Hand/Rider Truck یمعرف •
 High Lift Motorized Hand Truck یمعرف •
 High Lift Motorized Hand Truckدر خصوص  یلمیف  شینما •
 فتراک ی ل اجزاء •
 فتراک یل  Mast ایدکل  یمعرف •
 فتراک یل  Carriage  ایکالسکه  یمعرف •
 فتراک یل Forks  ایچنگال  یمعرف •
 Hoop Type هایچنگال  یمعرف •
 Shaft/Pin Type هایچنگال  یمعرف •
 فتراک ی ل Backrest  یمعرف •
 ی اتصال باربردار  ای  Attachment یمعرف •
 Attachmentانواع  یمعرف •
 Fork Extension یمعرف •
 Load Bearing Clamp یمعرف •
 Rotator  یمعرف •
 Side Shifter یمعرف •
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 Fork Positioner یمعرف •
 Load Stabilizer یمعرف •
 Load Pusher یمعرف •
 Ram  یمعرف •
 Boom  یمعرف •
 Container Spreader یمعرف •
 Roller Fork  یمعرف •
 Tilting Fork یمعرف •
 Drum Grab یمعرف •
 Overhead Guard یمعرف •
 Safety Guard یمعرف •
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 فصل هشتم 
 استاندارد یمقدمات الزامات •
 در استاندارد  فتراکی در خصوص الزامات مربوط به ل ایمقدمه •
 در استاندارد  Approveواژه  یمعنا فیتعر •
 رات یو تعم  یدر بازرس  یمن یمبحث ا حیتشر •
 رندیقرار بگ یمورد بازرس  ،ایدوره  یدر بازرس دیموارد مهم که با  یمعرف •
 در استاندارد فتراکیمربوط به ل اطالعات  الزامات •
 فتراک ی( ل Manual) رالعملدستوالزامات دفترچه  یمعرف •
 فتراک یل  Manualنمونه  کی یمعرف •
 فتراک ی ل ت یالزامات مربوط به ظرف یمعرف •
 در استاندارد  markingالزامات مربوط به مبحث   یمعرف •
 در استاندارد فتراکیمربوط به ل   اطالعاتالزامات  ادامه •
 باشد  شدهدرج  فتراکیدر قسمت پالک ل  دی که با یاطالعات یمعرف •
 فتراک ی ل یرو شدهنصب چند نمونه پالک  یمعرف •
 ی برق   فتراکی ل یرو شدهنصب چند نمونه پالک  یمعرف •
مستعد انفجار   هایمحیط کار در  یکه برا یی هالیفتراک  یبه رو شدهدرج عالمت  یمعرف •

 ساخته شدند 
 فتراک یل  یر یفرمان پذ ستمیس •
 فتراک ی در ل یر یفرمان پذ  ستمیس یر ی در خصوص قرارگ یالزامات یمعرف •
محل   نیکه ب ییهالیفتراک در  یر یفرمان پذ  ستمیدر خصوص س یالزامات یمعرف •

 درجه وجود دارد 00  هیاپراتور و چنگال زاو قرارگیری
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 فتراک ی در ل یبی ترک یر یفرمان پذ ستمیدر خصوص س دئویو  کی شینما •
 اده یبا اپراتور پ  یهالیفتراک در  یر یفرمان پذ  ستمیدر خصوص س یالزامات یمعرف •
 فتراک یل یر ی فرمان پذ ستمیکار با س  نی الزامات حفاظت از اپراتور در ح یمعرف •
 فتراک ی ل یحرکت طول  یکنترل ستمیس •
 فتراک ی ل یحرکت طول  یکنترل ستمی س یالزامات کل  یمعرف •
 با اپراتور سواره نشسته  یرقب  فتراکی ل یحرکت طول   یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •
 ستادهیبا اپراتور سواره ا  یبرق فتراکی ل یحرکت طول   یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •
با اپراتور   یبا موتور احتراق داخل فتراکی ل یحرکت طول   یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •

 سواره نشسته
با اپراتور   یبا موتور احتراق داخل فتراکی ل یحرکت طول   یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •

 ستادهیسواره ا
 ادهی با اپراتور پ فتراکی ل یحرکت طول   یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •
 اپراتور   باالرونده  گاهیبا جا فتراکی حرکت در ل  یکنترل ستمی الزامات س یمعرف •
 کنترل بار  ستمیس •
 کنترل بار  ستمی س یالزامات کل  یمعرف •
 کنترل بار  ستمیس دمانی چ یاستاندارد برا یشنهادیالزامات پ  یمعرف •
 Tilt زم یالزامات مکان  یمعرف •
 ییرانش و خودرو  ستمیس •
 فتراک ی ل  یکی درولیه مدارهایالزامات  یمعرف •
 فتراک یسوخت ل  ستمی الزامات س یمعرف •
 فتراک ی الزامات ترمز ل یمعرف •
 فتراک یدر ل یر ی الزم جهت ترمز گ یروی حداقل ن یمعرف •
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 Service Brake یالزامات عملکرد  یمعرف •
 Service Brake یتست برا  طیشرا  حیتشر •
 ترمز در تست  Stopping Distanceروش   یمعرف •
 ترمز در تست  Drawbar Dragروش   یمعرف •
 در آزمون تست ترمز  یقبول هایمعیار و  طیشرا یمعرف •
 ترمز گیری آزمون تست دفع حرارت در  یمعرف •
 Parking Brakeالزامات   یمعرف •
 اتور یالزام درپوش راد یمعرف •
 هشداردهنده  هایدستگاهالزام  یمعرف •
 ایسازه اجزاء •
 فتراک یالزامات چنگال ل  یمعرف •
 چنگال  markingالزامات   یمعرف •
 الزامات تست بار چنگال  یمعرف •
 چنگال یبازرس معیارهای حیتشر •
 فتراک یچنگال ل  یدر خصوص بازرس یلمیف  شینما •
 لیفتراک چنگال   ری الزامات تعم یفمعر •
 Load Backrest Extensionالزامات   یمعرف •
 الزامات ناخنک چنگال یمعرف •
 ی الزامات گارد سقف یمعرف •
 ی چند نمونه از گارد سقف ارائه •
 ی تست گارد سقف  حیتشر •
 ی در خصوص تست گارد سقف لمیف  شینما •
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 اپراتور  گاهیجا •
 end control  ستادهیبا اپراتور ا یهالیفتراک از اپراتور در  یالزامات حفاظت یمعرف •
 الزامات مربوط به سطوح مورد دسترس اپراتور  یمعرف •
 اپراتور   گاهیبه جا یالزامات مربوط به دسترس یمعرف •
 فتراک یاپراتور از ل  دنیپر رونی ب  تیالزام قابل  یمعرف •
 فتراک یالزامات مربوط به باال بردن بسکت با ل  یمعرف •
 فتراک ی( لی دار ی)پا یواژگون  عدم •
 فتراک یل  یالزامات عدم واژگون حیتشر •
 فتراک ی ل یدار یالزامات تست پا یمعرف •
 فتراک ی ل یدار یدو روش تست پا حیتشر •


