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3صفحه   

 اخبار ستاد ...

خطر پيمانكاران  تمام  بيمه  (CAR) بيمه مهندسی 

 معرفی پروژه نوستالژیک ...

 روش صحيح نشستن  پشت ميز کار

 فوالدی

امیرکبیر   پتروشیمی
فرآورش    پتروشیمی

ری     نفت انبار
امام     بندرپتروشیمی 
خارک      پتروشیمی

جنوبی  پارس گاز
 کرمانشاه پتروشیمی
کوهرنگ نیروگاه  کوروشپتروشیمی 

        4کارون

سیاه بیشهسد   

ای   حرفهه   همكاران  مندی از تخصص    با بهره   اندیش  فن  شرکت  حاضر  حال  در

، EPC(  های مختلهف   در زمينه پروژه جاری     02دیسيپلين های مختلف،      خود در 

و همچنهيهن      برداری  و نصب و راه اندازی، نگهداری و تعميرات و  بهره            ساخت

 صنعتی به کارفرمایی نام بردگهان       در واحدهای صنعتی و غير      و  و سيویل(    ابنيه

 صنایع مختلف زیر فعاليت می نماید: در

فقط سعی کنيد دلسرد نشویدشنيدنتان بيشتر شود، بله  بشنوید تا شانسنه  جواب رد شنيدن کامالً طبيعيست، باید بارها  

 کارفرمایان جاری...
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52شماره    1400بهمن ماه سال  

 در مجتمع  نصب تجهيزات  و  احداث  عمليات  •

 صنعتی اسفراین
 شرکت مجتمع صنعتی اسفراینکارفرما: 

 2/19/3931/تاریخ شروع پروژه: 
 مهندس قاسم مودب دوستمدیر پروژه: 

عابدیسرپرست کارگاه:  عبداله   مهندس 
مکاکانکیکاکا         نصب  عملیات  اجرایموضوع پیمان:    

و لوازم جانبی و تامیکلکی،     تجهیزات، تامین تجهیزات  
 فعالیت های باقی مانده     CCMاجرای پایپینگ واحد    

تکجکهکیکزات،       و  مواد  اقالم،  طرح های تامیلی، تامین   
مکواد    اجرای عملیات پایپینگ، نصب تجهیزات، تامین     

هکای    و تعمیرات و نصب جرثقیل ها و فعالیت  و خرید 
  گری باقی مانده واحد ریخته

گری پیوستتته      ریخته  اندازی بخش   راه:  هدف

 کارخانه فوالد اسفراین
 اهم فعالیت های انجام شده در پروژه شامل:

   بکرای   سکازی   آمکاده   و  خطوط پایپینگ   اسید شوئی   -

 در خطوط  روغن و گریس شارژ
 در خطوط پایپینگ   روغن انجام فالشینگ -
 انجام انواع تست ها روی خطوط پایپینگ از قبیل: -

 PT ،NDT ،RT ،MT  
 و دوبل  های تک و کلمپ و نصب ساپورت ساخت -
 و پمپ خانه و رنگ خطوط پایپینگ سندبالست -
 51/  ظکرفکیکت     بکا   هکوایکی    ساخت و نصب مخکز       -

 311  مخز  بتنی 3متر و  23مترماعب و به ارتفاع  
 مترماعبی

هکای    بکر    دستکاکاه    تهیه، نصب و راه اندازی چهار       -
 خنک کننده

 تهیه و نصب و راه اندازی -
Scale and Oil Removal 

ریزی فونداسکیکو       بتن  و  آرماتوربندی، قالب بندی    -
  تجهیزات

 عدد 661به تعداد  نصب شیر در سایزهای مختلف -

و   تککجککهککیککزات  نصککب   -
 شکده   های تهیه   ماشین

 و دنیلی ایتالیا از شرکت
شرکت   آ   تحت نظارت 
 تن.   513به میزا  

 7  نصکب  و تهیه، ساخت  -
 2های     در ظرفیت   مختلف  انواع  با  دستااه جرثقیل 

 تن 5 تن و
از قبیل  کشی لولهمتریا   تهیه و نصب انواع مختلف -

 7/  و  انکبکسکاط     صافی، اتصاالت، مفصکل   لوله، شیر، 
 عدد پمپ

)فکیکلکتکر        Self Cleanerتهیه و نصب دو دستااه   -
 خود شوینده( تهیه شده از اسپانیا

 تهیه و نصب پنج دستااه -
 Exhaust Fan 1100 CFM 

 مخز  استنلس استیل  دستااه یک ساخت و نصب -
 Heat Exchanger دستااه  2نصب و راه اندازی  -

 Dosing Package دستااه        دو تهیه و نصب -

 Split Unit 24000 عدد           6/تهیه و نصب  -

 دستااه  2 اندازی راه و تهیه و نصب- 
Unit Heater Gas Fired 25000 

 اجرای جرم نسوز مربوط به ماشین ها و قطعات  -
احکدا     هکای   کاری نمای مربوط به ساختمکا    آجر  -

 مترمربع 151/شده به میزا  
  شنی فیلترو  خانه پمپ ساختما  احدا  -

ریکزی    و بتن   بندی  خاکبرداری، آرماتوربندی، قالب    -
 برای عملیات اجرائی 

بکه    دیکواری   و  سقکفکی    و اجرای ساندویچ پنل     تهیه  -
مکیکزا      بکه   مربوطکه   های  همراه آبروها و فالشینگ   

 مترمربع 351/
 مترمربع 311 اجرای سقف کامپوزیتی به میزا  -
در  بار 1/و اجرای لوله های پلی اتیلن با فشار  تهیه -

 مترطو  11/اینچ به میزا   3و  3سایزهای 
 همااری با کارفرما در راه اندازی پروژه -

از   بهرداری   و بههره    تعميرات  و  نگهداری• 

 و نيروگاه سياه بيشه سد و تجهيزات تاسيسات
 سکهکامکی     شرکت  پروژه سیاه بیشه به کارفرمایی         

 مدت  به /31191391/تاریخ    از  برق منطقه ای تهرا    

و   بکرداری   بکهکره    مکووکوع    بکا   فعالیت خود را    دو سا  
 جاری واحدهای نیروگاهی، تولید تعمیرات و ناهداری

و  سد در کارفرما برنامه ماهانه مطابق انرژی الاتریای
 برداری  نیز بهره   و  بیشه  سیاه  ای  ذخیره  نیروگاه تلمبه 

آغکاز    بکیکشکه     سکیکاه    کیلووات چهارصد GIS پست  از
 نموده است.

گ رکنیمدیر پروژه:        مهندس هوشن
 مهندس مقربسرپرست کارگاه:      
 نفر 5//تعداد پرسنل:      

 اجرای پروژه تاکنون: حین دستاوردهای مهم
درفکت    در  خکوردگکی    بکروز   دالیل  گزارش و بررسی    -

 و  بیکشکه    تیوب و لوله های تاسیساتی نیروگاه سیاه      
 تکوسک     ککارفکرمکا     بکه   آ   ارائه پیشنهاد برای رفکع    

 فنی و مهندسی شرکت فن اندیش. دفتر دپارتما 
ابکتکاکار      نیروگاه سیاه بیشه که با     2  واحد  ایراد  رفع  -

ایکن    گکرفکت.     صورت  دقیق  ابزار  عمل تیم مهندسی  
الاترونکیکاکی      برد  به  دسترسی  عدم  چالش به علت  

 داده  رخ  گشکودگکی    خاصی به نام ترنسمیتر کنتر     

و تبکدیکل      بود که تیم مهندسی از طریق جایازینی      
 مجدد  اندازی  راه و ایراد رفع به یک برد مشابه موفق 

 واحد شدند.
 شکایکا     پکروژه   تیم  اعضای  ومن تشار از تمامی    

 ریکزی   تمام فعالیت های برنامکه   که تاکنو    ذکر است 

و مغایکرت    این پروژه مطابق برنامه پیش رفته       در  شده
 وجود نداشته است. در برنامه خاصی

 ارزیابی ها: •
راهبکری     و  تعمیرات، سرویس و خدمات ناهداری  -

 تأسیسات و تجهیزات منطقه پارس یک عسلویه
پکارس    3/  فکاز   پکروژه   انجام کارهای باقی مانکده      -

 جنوبی شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایرا 
خارک  پتروشیمی شرکت اداری احدا  ساختما  -

 واقع در تهرا 
و   بکرقکی    تکجکهکیکزات      عملیات طراحی و تأمکیکن      -

ملکی    ماانیای و عملیات اجرائی دیتا سنتر بانک      
 ایرا 

 مناقصات شرکت کرده: •
مکاکانکیکاکی        انجام خدمات ناهداری و تعمیرات      -

 پاالیشااه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
و   نکاکهکداری     و  ارائه خدمات سرویس، تکعکمکیکر         -

 راهبری سیستم تأسیسات الاتریای، ماکانکیکاکی        

 پژوهشااه صنعت نفت
شکرککت     اهکواز   سکایکت    یکارد   و  کاال  احدا  انبار   -

 پتروشیمی مارو 
و   سکرویکس    و  راهبری  تعمیرات جاری و اساسی،     -

ستادی   های  و ابنیه ساختما     ناهداری تأسیسات 
 سازما  بنادر و دریانوردی

 تبریک مناقصه برنده شده:   •
 هماارا   و یاری تمامی    خداوند متعا    لطف  به      

 مکنکاقصکات،     واحکد   خصکوصکا     مختلف  در واحدهای 

سوله   دستااه  3  شرکت موفق به اخذ پروژه احدا      
صکنکایکع      و بناهای داخلی شرکت توسعه      پشتیبانی
 ویکژه   منطقکه   3  کوروش واقع در سایت     پتروشیمی

 در بندر امام خمینی گردید.   اقتصادی پتروشیمی
 

 کارشناس مناقصات-هادی مجداالشرافی

 اخبار مناقصات ...

 اخبار پروژه های اسفراین و سياه بيشه ...
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 بيمه مهندسی (CAR)  پيمانكاران خطر  تمام  بيمه
جدید    اولیه  مواد  کاربرد  و   ساخت  ابزارهای  توسعه  و  تانولوژی  سریع   گسترش     
مسکاکونکی،      هکای  ساختمکا    های    پروژه    ساخت  برای  مهندسی  و    صنایع   زمینه  در

هکا،   پکل   هکا،  فرودگکاه   ها، نیروگاه  ها، کارخانه  ، تئاترها،   ها، مدارس   اداری، بیمارستا  
ایکجکاد     و  هکا  بندرگکاه   کشی،  آبرسانی و زه    های  ها، سیستم   تونل  بندها،    آب  سدها،
  پکوشکش    نوع  این  به   تقاوا نسبت   از طرف پیماناارا       که  است    شده    ها باعث   کانا 
آ  در  کاربرد و شود می  شمرده جدیدی رشته ، بیمه  نوع  ایجاد شود. این ای  بیمه
هموار سازی  امور  خاکبرداری، انجام  قبیل از مقاطعه مورد کارهای  خسارت جبرا 
 . است اصلی های  و پروژه کارگاهی مورد نیاز  تأسیسات  ها و ... اجرای موقت زمین

 (CAR)  های تحت پوشش بيمه تمام خطر پيمانكاران خسارت

   زمیکنکه    این  در   متداو   خطرات  تمام  شامل   نامه  بیمه   نوع    این    پوشش  حدود     
به   باشد.    شده  در    نامه بیمه  عمومی  شرای   در  صراحتا   که خطراتی باشد، مار  می
  مالی ناگهانی زیا  و ورر و خسارت هرگونه پرداخت  مسئو  گر  بیمه دیار  عبارت 

 در  پکروژه    مختکلکف    مراحل  یا  و  شده    بیمه    اموا     به   بیمه   مدت    طو   در   که    است

 شود. وارد  بیمه مورد  محل
 از حادثه ناشی بینی غیر قابل پیش فیزیای های خسارت شامل ها خسارت این 

 و تجهیزات  آالت  ماشین  انواع  دمونتاژ  یا  نصب، مونتاژ   عملیات  اجرای  حین  در  که

 صنعتی،  بزرگ  و  کوچک  های کارگاه  در  فلزی  اسالت  با  سازه گونه هر نصب نیز  و

 چکرم،   ککاغکذ،    و  چوب  غذایی،  فوالد،  شیمیایی،  خودروسازی،  صنایع  کارخانجات،

مکخکابکراتکی،       هکای  سیکسکتکم     همچنین  کشاورزی  به  وابسته  صنایع  سازی،  کاشی
انتقا    های    ها، پروژه   پاالیشااه  پتروشیمی،  ها،  نیروگاه  آزمایشااهی،  دقیق  ابزارهای

تکمکام     بیمکه   باشد. پوشش    می    دهد،  روی می   نیرو  انتقا   خطوط  و نیز   نفت  یا  گاز
 و  آزمکایکش    دوره  شامل  و  زما  شروع عملیات نصب آغاز شده       از  پیماناارا   خطر
 نکیکز    تضکمکیکن(      یا  )دوره ناهداری   موقت  تحویل  دوره  گذار بیمه  تمایل  صورت  در

 خواهد شد.
 : گر است  زیر در تعهد بیمه  های ناشی از عوامل خسارت

       عمکلکیکات        از   ناشی  های  خسارت  و  ، انفجار، سقوط هواپیما     سوزی، صاعقه   آتش  -
 نشانی آتش    
  طوفا  دریا و  ، اموا  ، بهمن ، برف ، بارا  سیل -

 ها صخره و  زمین های الیه ( )لغزش ، جابجایی زمین  نشست ، لرزه  زمین -
انااری  سهل  چنین هم و گذار  بیمه نیت سوء  بدو   اعما  ، تجربه و  مهارت عدم -

 او کارکنا  
  حرز و دزدی ساده  با شاستن  سرقت -
      تکجکهکیکزات      و  ساختمانکی     آالت  ساختمانی، ماشین     مصالح    های وارد به    خسارت  -

  کرد   و یا سوار یا پیاده  و نقل  حمل  و یا در حین  پروژه  ساخت  کارگاهی در محل
 (CAR)  پتیتمتانتنتاران       خطتر   های خارج از پوشش بیمه تمام     خسارت

 جبران نمی شود: را زیر عوامل از های ناشی خسارت گر  بیمه  استثنائات
خصکمکانکه،      عملکیکات    خارجی،  دشمن  ، عمل ، هجوم های ناشی از جنگ   خسارت  -

  کارگرا   و اعتصاب  ، شورش یا قیام  گری، بلوا، انقالب داخلی، یاغی  جنگ 
یا   محلی  دولت  دستور  به  آ    وارد به  یا زیا   ، خرابی اموا  ، وب ، مصادره    توقیف  -

 دیار صالحیت دار  قانونی یا هر مقام 
رادیکو           و  ای هسکتکه     تشکعکشکعکات      به  های مربوط ای، آلودگی   های هسته   واکنش  -

  اکتیویته  
 گذار  انااری عمدی بیمه یا سهل  عمل -
 یا قسمتی از کار  تمام  تعطیل -
 غل   های ناشی از نقشه خسارت -
 ساختمانی  کار یا مصالح  نواقص  یا رفع  های تعویض هزینه -
ناشکی      زدگی و خرابی      فرسودگی و یا پارگی و فساد در اثر مواد شیمیایی و زنگ             -
 و شرای  عادی جوی  استعما   از عدم   
  کارگاه  و تجهیزات  آالت  و ماشین  کار تأسیسات در  شاستای و اختال  -
رایکج،       هکای  پو   ها،  حساب    ها، دفاتر، صورت    ها، نقشه   پرونده    های وارد به    خسارت  -
 بهادار  و اوراق  ، اساناس تمبرها، اسناد، سفته    

 مدت بیمه تمام خطر پیمانناران:
اجکرای    مکحکل    در  بیکمکه    مورد  کاالی   تخلیه و  فعالیت  با شروع  نامه  بیمه  این     
  خاتمکه   برداری   بهره  یا  و   تحویل   زما   در  ،  ساختما     از تامیل     و پس     شروع    پروژه
)تکحکویکل       آزمایش )راه اندازی( و دوره ناهداری    دوره  تواند می   گذار  بیمه  یابد.     می

 موقت( را نیز تحت پوشش قرار دهد.
 

 مسئول پشتیبانی )منابع انسانی(-علیرضا اوانی

 مهرکهزی    گزارش وضعيت احداث ساختمان   

خصوص ساخت ساخکتکمکا         از تصمیم در    پس 

مکاه    آبکا    در  الزم  مکجکوزهکای     اصلی شرکت و اخذ   

بکه    شکرککت    و  تکخکلکیکه      ساختما  شرککت    2/1/

منتقل شد. از آ  زما  تا کنو           3ساختما  شماره   

  است: زیر انجام گرفته فعالیت های عمده

اجکرای    -اجرای فونداسیو      -گودبرداری    -  تخریب

سفت کاری ) تیرها، ستو  ها، سقف و دیوارها( گچ            

انجام اکثر تأسیسات ماانیاکی       -کاری اکثر طبقات    

و      ایکمکنکی     هکای   فعالکیکت      -عقد قرارداد آسانسور    

حکا     در  و  ایکزوگکام    -گاز کشی     امور  -  آتش نشانی 

 باشد:  انجام می   حا   در  فوق  حاور نیز فعالیت های   

خریکد   -ها   پله  راه  و  ها  اجرای سنگ کاری پارکینگ   

اجرای نمکای     -ها و مقدمات نصب آ  ها         فن کوئل 

 و  هکا   پکارتکیکشکن      نهایی کرد  قرارداد    -ساختما   

 بکرقکی،    تأسکیکسکات     طراحی  اتمام  -  اداری  مبلما 

  مخابرات و شباه

  /31/  سکا    او   مکاهکه      6رسد در  به نظر می      

 کار به اتمام برسد.
 رئیس دفتر مدیریت -مهدیه اسدی

 

افهزار    نهرم   ی ارتقاء   گزارش اولين مرحله  

  حسابداری در شرکت
بکه    نرم افزار قبلی مورد استفاده در واحد مکالکی        

 و  افکزار   نکرم   هکای   رسانی قابلیکت    روز  دلیل عدم به  
دارای نقاط وعف بسیار بکود،         کاربری نامناسب آ   

تقویت زیرساخت نرم افزارهای مالی از     لذا به منظور  

افزار جدید   نرم  خرید  و جاری بررسی سا  مرداد ماه 
 گرفت. در دستور کار قرار

مکالکی     افکزارهکای    نکرم   از مرداد تا شهریور مکاه           
 از  پکس   و  در بازار مورد بررسی قرار گکرفکتکه          معتبر

نکیکاز      بکا   الزم توس  واحد مالی مطابق      های  بررسی
جکایکاکزیکن           و  آ  ها نرم افزار راهاارا  خکریکداری       

 روی  بکر   افکزار   این نکرم     نصب  نرم افزار پیشین شد.  

خکاصکی     زیرساختکی   اماانات  نیازمند  شرکت  سرور
تقویت شکده     که با توجه به ایناه سرور از پیش         بود

وجود نداشت.    بخش این در باال بود، نیازی به هزینه
 هکمکاکارا      شکرککت    از نصب نرم افزار توسک        پس

 مکوازی   صکورت   شد و بکه     آغاز  سیستم، فاز استقرار  

حا  حاور تنظیکم    در  و  مالی آموزش دیدند    پرسنل
 مکالکی    فرمت های مورد نیاز و ورود اطالعات توس        

 انجام است. حا  در
 ITمسئول  -آرش دانشمند

 اخبار ستاد ...



 سادات موسوی. سمانهسردبیر و صفحه آرا: 
    مکوسکوی،    سکادات   مکریکم    اعضاء تحریتریته:    

                اوانکی،   عکلکیکروکا      اسدی، بهاره قاسکمکی،      مهدیه

 مکجکداالشکرافکی،      علکیکروکا     محمدی،  آقا  حسین

 محمود نجفی.
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هتای    لطفًا انتقادات و پیشنهادات خود را از راه       
 زیر با دبیر خبرنامه درمیان بگذارید:

Telegram Channel: @Payamfanandish 
Tell: 021- 88 45 63 23 
Email: Payam@fanandish.com  

تکقکاطکع      از  بکعکد    -خیابا  مطهری     -تهرا آدرس:   
  7سهروردی کوچه حاتمی پالک 

 /566712/5/کدپستی: 

در    بکه   تکمکایکل     ککه   بدینوسیله از کلیه هماارانکی    
 کیفکیکت    جهت بهبود   مطالب خود و یا ارائه پیشنهاد     

 شکمکاره    بکه   خواهشمندیم  دارند را نامه پیام  محتوای

ایمیل   آدرس  به  یا  و  //62//33//1 آپ  واتس
از   پکس   مکوارد   و  ارسا  نمایند. کلیه مطالب    خبرنامه  

در خبرنامکه     مناسب  زما   در  بررسی اعضاء تحریریه،  
 به نام خودشا  نیز منتشر خواهد شد.

4صفحه    

 پیام فن اندیش
52شماره    1400بهمن ماه سال  

 7711معرفی پروژه نوستالژیک، سال 
 

 عنوان پروژه:
 احداث کارخانه خوراک دام امیرکبیر

شار و   کارفرما:    صنایع جانبی                شرکت توسعه نی
  مدیریت کارخانجات خوراک دام              
  خوزستا جغرافیایی:  موقعیت

 سا  محصو  در یاصد هزار تنظرفیت کارخانه: 

  ده هاتارمساحت زمین تخصیص یافته: 
  تن 311/در حدود وزن کل تجهیزات: 

 ریا  56917395119111مبلغ قرارداد اولیه:     
       درصد: 52مبلغ اولیه قرارداد و 
 ریا    7/91/29/359111                            

 قرارداد:  1مبلغ الحاقیه شماره 
 ریا 13955/95759111/                             

  2779/3935/شروع پروژه: 
  ماه 3/زمان اولیه قرارداد: 

     

فرآیند تولید خوراک دام در کارخانجات            
دام شرکت توسعه نیشنر و صنایتع         خوراک

  جانبی به شرح زیر صورت گرفت:
تکولکیکد      هکدف   با  او   کشت نیشار در درجه        

 انسکا    بکرای   ارزشکمکنکد     شار، این ماده غکذایکی     

گیرد لیان پس از تولید شار از نیشار،        صورت می 
 الکیکاف    از  بخشی از مواد باقی ماده را مخکلکوطکی         

خکود    ککه   دهکد  مکی   گیاهی شامل باگاس تشایکل    
خشبی تر ) دارای سلولز بیشتر(          یک بخش   شامل

الکیکاف     از  ککه   آ   به نام فیبر بوده و بخش دیکاکر      
  نامند. می تری تشایل شده است را پیت نرم
شار   )فیبر + پیت( خروجی از کارخانه          باگاس     

در   ککه   دیپکیکتکر     نام  پس از عبور از دستااهی به     
و   کارخانجات شرکت توسعه نیشاکر      تقسیم بندی 

کاغذ مستقکر    و  MDF  صنایع جانبی در واحدهای   
تسکمکه     باشند، از هم جدا شده و پیت از طریق      می

دام منتکقکل      خوراک  کارخانه  به  مربوطه  های نقاله
   شود. می

  های موجود در کارخانه عبارتند از: واحد
  بخار با پخت روش واحد غنی سازی پیت به -
  واحد خشک کن -
هکای          دسکتکاکاه     ککه   واحد اختالط و بر  تولید      -

  پلتایزر را نیز شامل می شود. 
  عمومی تاسیسات و واحد تامین بخار -
 شده  انبارهای ذخیره رو باز پیت خام، پیت غنی         -
 کیسکه   انبارهای ذخیره محصو  به صورت فله و        -

دام   ختوراک   اولتیته     ریتزی   طبق برنامه      
دو   بته   جانبی نیشنر   های   از فرآورده   حاصل
  زیر تولید خواهد شد: صورت

  خوراک دام ختتن: -الف
غکنکی     باگاس  پیت  از  این خوراک شامل مخلوطی   

و   اوره  درصکد   3  و  درصکد   75  -11شده به نسبت    
اساس نیکاز     بر  که  باشد  می  درصد مالس   1/  -32

  گردد. با درصد های متفاوت تولید می
  خوراک دام کامتل: -ب
پیکت    درصد  35  -55این خوراک مخلوطی از          

درصد   22  -37  و  مالس  درصد 1  -3/غنی شده،   
سکبکوس     جکو،   مغذی دیار ) شامکل  های  افزودنی

 گندم، سبوس برنج، انواع کنجاله ها می باشد.

 
 کارشناس پروژه-محمد رحمانی
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 سر به صورت عمودی روی شانه ها قرار گیرد -
خکم    بکدو    و  پکایکیکن     به  درجه  21زاویه نااه شما به صفحه مانیتور     -

 شد  گرد  باشد
قکوس    آ   پکایکیکن     و  پشت صندلی باید کامال  به کمر شما بچسکبکد           -

 طبیعی کمر شما را داشته باشد
 مچ دست در حالت طبیعی و مستقیم روی کیبورد قرار گیرد -
ووکعکیکت      در  درجه و افقی باشد شانه ها نکیکز           1/زاویه آرنج برابر      -

 ریلاس قرار داشته باشند
 1//  تکا   1/بکیکن    زانکو   را  به صورت افقی بوده و زاویه آ  با مفصل        -

 درجه باشد
اگر ارتفاع مناسب نیسکت      و  کف پاها باید کامال  روی زمین قرار گیرد         -

 حتما  از زیر پایی استفاده شود

 روش صحيح نشستن پشت ميز کار


