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 محتوا و تصویب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسينظارت بر تدوین 
 3257-47-011-1:   ایستگيشكد ملي شناسایي آموزش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي

 97پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

 66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 :ایمني و بهداشت اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزي درسي رشته

 علي موسوي

 رامک فرح آبادي

 زیبا یاوري

 سيد بهرام نجفي زاده

 مهران علي نژاد

 

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوین استاندارد آموزش شغل: 

 دفتر طرح وبرنامه هاي درسي  -

 اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مركزي-

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي  

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
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  شایستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

 شغل و سمت  رشته تحصيلي آخرین مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي ردیف

سابقه 

كار 

 مرتبط

 ایميل تلفن و، آدرس  

 ليسانس سعيد عسگري 1
بهداشت حرفه 

 اي

 بازرس

 كار
 سال14

 08633139110تلفن ثابت :

 09183637831تلفن همراه : 

ایميل:

saftyandhealth2009@yahoo.com 

آدرس : اراك جنب پیل شهرنینعتي اداره كیل    

 استان مركزي تعاون كار ورفاه اجتماعي

 فوق ليسانس رضا كریمي كيا 2
بهداشت حرفه 

 اي
 سال HSE 24مدیر 

 08632162506تلفن ثابت :

 09123069354تلفن همراه : 

 rkk401@yahoo.comایميل : 

 آدرس : شركت ایرالكو

 

 

 
 ليسانس ابوالفضل تلخابي 3

بهداشت حرفه 

 اي
 سالHSE 24مدیر 

 08633450220تلفن ثابت :

 09188642417تلفن همراه : 

 talkhabi@yahoo.comایميل : 

 آدرس : شركت آذراب

 

 

 

 علوم اجتماعي فوق ليسانس واثقاحمدرضا  4

كارشناس 

آموزش و 

 و پژوهش

استانداردها

 ي آموزشي 

 سال 19

 08632269005تلفن ثابت :

 09183496722تلفن همراه : 

 Arv_1390@yahoo.comایميل : 

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  آدرس :

 مركزي
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 
 مي شود. مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشه

 نام يك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
ل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط كاري بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغ

 و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي . 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه 

 كارورزي:
كه در آن كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد 

نند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)ما
 آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
 اي خواهد بود .  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شايستگي : 
 ستاندارد . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر ا

 دانش : 
، ، فيزيك ي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه )رياض

 (، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسيشيمي 

 مهارت : 
 حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد .  

 ايمني : 
 است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود .مواردي 

 توجهات زيست محيطي :

 مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.
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 : ایستگيشنام استاندارد آموزش 

 پدافند غير عامل در ننایع

 : ایستگيشاستاندارد آموزش شرح 

هاي استتار،  روش ارهایي از قبيلككه  از گروه بهداشت و ایمني مي باشد ایستگيشدر ننایع  پدافند غيرعامل

 اختفا، پوشش، فریب ،تفرقه وپراكندگي، روشهاي مقاوم سازي واستحكام ، مكان یابي، جان پناه وپناهگاه،

آموزش وایجاد  و حریق واعالم خبر وایمني، اقدامات بعد از وقوع بحران، روشهاي  حفاظت ، سيستم هاي اطفا

  و با مشاغل مسئول حراست ومدیران و سرپرستان ننعتي در ارتباط كاري مي باشد.به عهده دارد، فرهنگ دفاع را 

 :وروديویژگي هاي كارآموز 

 دیپلمميزان تحصيالت : حداقل 

 كامل رواني وجسماني سالمتتوانایي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت   105طول دوره آموزش                    :      

 ساعت    35ی زمان آموزش نظري               :       

 ساعت     70ی زمان آموزش عملي                :     

 ساعت     -ی زمان كارورزي                       :     

 ساعت     -ی زمان پروژه                            :     

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درند ( 

 %25كتبي :  -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 نالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 پدافند غیر عاملاز سازمان باکارت مربیگری ،   HSEیا ایمنی صنعتی  یاکارشناس بهداشت حرفه ای -
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 تعریف دقيق استاندارد ) انطالحي ( :  ٭

، مجموعه اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، پدافند غیر عامل در صنایع

 .در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد صنایع تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی 

 

 

 

 انطالح انگليسي استاندارد ) و انطالحات مشابه جهاني ( : ٭

- Passive Defense in industries 

- Passive Defense 

 

 

  مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد :  ٭

 HSEافسر -

 مسئول حفاظت وایمني-

  

 

 جایگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار : ٭

 طبق سند و مرجع ......................................                الف : جزو مشاغل عادي و كم آسيب

 طبق سند و مرجع ......................................                         ب : جزو مشاغل نسبتاً سخت

 طبق سند و مرجع ........................................                ج : جزو مشاغل سخت و زیان آور  

 د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 ایستگيشاستاندارد آموزش 

 كارها  -

 عناوین ردیف

 استتار ، اختفا ، پوشش ، فریب ،تفرقه وپراکندگیانجام  1

 مکان یابی واستحکام  ،مقاوم سازی  2

 پناهگاه جان پناه واستفاده از  3

 حفاظت کردن از اسناد و نیروی انسانی 4

 ایمنی  اعالم خبر و ، سیستم های اطفا حریقاستفاده از  5

 اقدامات بعد از وقوع بحران 6

 فرهنگ دفاعآموزش وایجاد  7
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 استتار، اختفا ، پوشش ، فریب ،تفرقه وپراکندگی انجام

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 میز وصندلی کارآموز

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

   1 انواع روشهای استتار -

   1 اختفاانواع روشهای  -

   1 پوششانواع روشهای  -

   1 فریبانواع روشهای  -

   1 تفرقه وپراکندگیانواع روشهای -

  مهارت :

  3  انواع روشهای استتار ، اختفابه کار گیری -

  3  پوشش ، فریبانواع روشهای به کار گیری -

  4  تفرقه وپراکندگیانواع روشهای به کار گیری -

 نگرش :

 ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسنادکاهش آسیب پذیری نیروی انسانی،  -

 کار نیروی سالمت از صیانت و حفظ -

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار  عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

  تفکیک مناسب پسماند و ضایعات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 مکان یابیاستحکام و  ،مقاوم سازی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 کارآموزمیز وصندلی 

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

مقاوم سازی واستحکام های روش -  2.5   

مکان یابی های روش -  2.5   

  مهارت :

مقاوم سازی واستحکامگیری ربه کا-   5  

مکان یابیگیری به کار-   5  

 نگرش :

 کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد -

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار  عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و ضایعات -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پناهگاه جان پناه واستفاده از 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 کارآموزمیز وصندلی 

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 کتابهای بهداشت حرفه ای

جان پناه انواع -  5/2   

پناهگاه انواع -  5/2   

  مهارت :

  5  جان پناه انواع استفاده از-

  5  پناهگاه انواع استفاده از-

 نگرش :

 کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناددقت در-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند و ضایعات-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 کردن از اسناد و نیروی انسانی  حفاظت -

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 وصندلی کارآموزمیز 

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

   1 های حفاظت فیزیکی روش  -

   1 های حفاظت اسناد روش -

   IT 1های حفاظت روش -

   1 نیروی انسانیهای حفاظت  روش -

   1 های حفاظت سایبری روش -

  مهارت :

  2.5  های حفاظت فیزیکی و حفاظت اسناد روشبکارگیری  -

  IT  2.5های حفاظت روشبکارگیری  -

  2.5  نیروی انسانیهای حفاظت  روشبکارگیری  -

  2.5  های حفاظت سایبری روشبکارگیری  -

 نگرش :

 تجهیزات، اسنادکاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، -

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب کاغذ جهت بازیافت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اعالم خبر وایمنی ،سیستم های اطفا حریق استفاده از -

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 میز وصندلی کارآموز

 سیستم سمعی وبصری

 پرژکتور(ویدئو –)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 کتابهای بهداشت حرفه ای

سیستم های اطفا حریقانواع  -  2   

سیستم های اعالم خبرانواع   -  1   

ایمنی سیستم هایانواع  -  2   

  مهارت :

  4  سیستم های اطفا حریقبکارگیری  -

  3  های اعالم خبرسیستم بکارگیری  -

  3  ایمنی سیستم هایبکارگیری  -

 نگرش :

 کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناددقت در-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 محیطی :توجهات زیست 

 تفکیک مناسب کاغذ پسماند و دفع صحیح آن ها -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اقدامات بعد از وقوع بحران-

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 میز وصندلی کارآموز

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

کنترل تردد وتخلیهانواع  -  1.5   

کنترل خسارتانواع  -  1.5   

روحین جانتقال مانواع  -  2   

  مهارت :

تردد وتخلیه ،کنترل  -   3  

کنترل خسارت -   3  

روحین جانتقال م  -   4  

 نگرش :

 کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناددقت در-

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب کاغذ پسماند و دفع صحیح آن ها -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 آموزش وایجاد فرهنگ دفاع-

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ایمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلی مربی  دانش :

 میز وصندلی کارآموز

 سیستم سمعی وبصری

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه 

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

   2.5 روشهای آموزش -

پدافنیید غیییر عامییل و   روانشناسییی وکییاربرد آن در آمییوزش -

 فرهنگ دفاع

2.5   

  مهارت :

  5  پدافند غیر عامل به کارگیری روشهای مختلف آموزش-

  5  پدافند غیر عامل به کار گیری روانشناسی جهت آموزش-

 نگرش :

 کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد -

 روشهای یاددهی ویادگیریرعایت کاربرد صحیح -

 ایمنی و بهداشت : 

 ارگونومی در محیط کار  و ، حفاظتایمنی رعایت -

 در محیط کار عمومی و فردی بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطی :

 جلوگیری از آلودگی زیست محیطی  -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  عدد1 چوبی میز مربی 1

  عدد1 چرمی مربی صندلی 2

  عدد3 چوبی میز کارآموز 3

  عدد15 چوبی یا پالستیک صندلی کارآموز 4

  ادستگاه لپ تاپ رایانه 5

  ادستگاه 1200*1800با وضوح تصویر  ویدئو پرژکتور 6

  عدد1 سانتیمتر 150*120 تخته وایت برد 7

  عدد1 مگا پیکسل10دیجیتال با وضوح  دوربین عکاسی وفیلمبرداری 8

دستگاه1ازهرکدام  co2 ،گازی  ،پودری  کپسول اطفاء حریق 9   

سری کامل 1 استاندارد جعبه کمک های اولیه 10   

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي یک كارگاه به ظرفيت  -

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  عدد1 ت بردوای تخته پاک کن 1

  عدد4 مشکی ،قرمز  ،سبز ،آبی  ماژیک وایت برد 2

  یک بسته A4 کاغذ 3

  به تعداد نفرات آبی ومشکی خودکار 4

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 15كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یک نفر و یک  -

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -          

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

    ندارد 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) انلي مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد (  -

سال  مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

 نشر

ناشر یا توليد  محل نشر

 كننده

وزارت تعاون کار  تهران 1393 - اداره کل بازرسی کار آیین نامه های حفاظت فنی وبهداشت کار 1

 اجتماعیورفاه 

ای بر مبانی نظری پدافند غیرعامل  مقدمه 2

 با رویکرد تهدیدات جدید

دانشکده و پژوهشکده 

 پدافند غیرعامل

دانشگاه جامع امام  تهران 1391 -

 )ع(حسین

دفتر امور مقررات  مقررات ملی ساختمان 3

 ساختمان

وزارت راه  تهران  1384 -

 وشهرسازی

 

 

 سایر منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي گروه تدوین استاندارد ( عالوه بر منابع انلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب یا جزوه ردیف
 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

کتییابنییامییه تشیریحیی  1

 دفیاع غیرعامل

دکتر سید جواد  1393

هاشمی 

 فشارکی

 انتشارات تهران 

دانشگاه 

 مالک اشتر

 

 

 

 فهرست سایت های قابل استفاده در آموزش استاندارد

 ردیف عنوان

http://paydarymelli.ir/ 1 

http://www.pdrc.ir/ 2 

 

 

 

 

 


