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در ضرکت اگسَز سبزی امیذ  co2طراحی تٍُیً مُضی مکىذي در ثخص جُضکبری    - طراحی ارگُوُمیک جک ثبالثر در تعمیرگبي مُتُرسیکلت
 96سبل  -گیالن 

 

 96سبل  –اداري کل ثىبدر َ ردیبوُردی درخصُظ کمیتً ٌبی حفبظت فىی َ ثٍذاضت کبر  HSEوطست کبرضىبسی ثب مسئُلیه                 

    96سبل  – رَستبی کرکبن ثىذر اوسلی –اجرای ثروبمً ثٍذاضت کطبَرزی در قبلت ثروبمً آمُزش در مسرعً                                  

 

 96سبل  -درکبرخبوً آرد اوسلی    َ  وصت مخسن آة َکلریىبتُرروگ آمیسی دیُار ٌبی ثیرَوی 

 

آمُزش ایذز َ ارگُوُمی ثرای کبرگران کبرخبوً وُرد فُالد  –آمُزش مذیریت حُادث ضیمیبیی ثرای کبرضىبسبن ایمىی َ ثٍذاضت حرفً ای 

 96سبل  –گیالن 

 


