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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 325730470060361 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 داشت و ايمني به ريزی درسي  :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 مهندسي مکانیک لیسانس رضا لیراوی ديلمي 1
مربي مرکز آموزش فني وحرفه 

 ای کنگان
 سال 8

 ايمني لیسانس ابراهیم پارسا 2
کارشناس ايمني پتروشیمي 

 هيعسلودماوند 
 سال 7

 ايمني لیسانس هحمید گلشا 3
رئیس آموزش وپژوهش پايانه ها 

  هيعسلوومخازن پتروشیمي 
 سال 27

 سال 17 کارشناس آموزش  مکانیک دکتری رحیم کرمي 4

 نفت لیسانس امید چروني 5
مسئول آموزش ايمني پتروشیمي 

 پارس عسلويه
 سال 5

 شیمي لیسانس امید شیخي 6
رئیس  آموزش ايمني شرکت 

 هيعسلوارگاد سپا
 سال 14

 سال 10 پژوهش کارشناس عمران فوق لیسانس ايزدبخش رضاحمید 7

 زبان و ادبیات فارسي  لیسا نس  زيبا  ياوری       8
 دبیر کارگروه برنامه ريزی درسي 

 بهداشت و ايمني 
 سال28

 

 

 

 

 

 

 

 

ء استفاده مادي و معنوي رگونه سواي كشور بوده و هكلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، تهران، خیابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628     تلفن      

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 ای نیوز گفتوه های مورد نیاز برای عملکرد موورر در محویك کوار را گوينود در باضوي از مووارد اسوتاندارد حرفوهها و توانمندیمشخصات شايستگي

 شود.مي

 استاندارد آموزش : 
 اندارد شغل. های موجود در استی يادگیری برای رسیدن به شايستگينقشه

 نام يك شغل :  
 شود. رود اطالق ميهای خاص که از يک شخص در سطح مورد نظر انتظار ميای از وظايف و توانمندیبه مجموعه

 شرح شغل : 
هوا، ولیتترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوک حووزه شوغلي، مسوئای شامل مهمبیانیه

 شرايك کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يک استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 رورزي:كا
گیرد و ضرورت دارد کارورزی صرفا در مشاغلي است که باد از آموزش نظری يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت مي

که در آن مشاغل خاص محیك واقاي برای مدتي تاريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محل آموزش به صورت تئوريوک 
 گردد.(آموزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقاي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نميتفاده از عکس ميبا اس

 ارزشیابي : 
ای کتبي عملي و اخالق حرفوه، عمليبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیرفرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربیان : الحیت حرفهص
 رود.ای که از مربیان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهای آموزشي و حرفهحداقل توانمندی

 شايستگي : 
 ها و شرايك گوناگون به طور مورر و کارا برابر استاندارد. توانايي انجام کار در محیك

 دانش : 
، توانود شوامل علووم پايه)رياضويی ذهني الزم برای رسیدن به يک شايستگي يا توانايي که ميهاای از مالومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فني باشد. ، زيست شناسي، شیميفیزيک

 مهارت : 
 شود. های عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگي. ماموالً به مهارت

 : نگرش 
 باشد.  ای ميهای غیر فني و اخالق حرفهای از رفتارهای عاطفي که برای شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارتمجموعه

 ايمني : 
 شود.مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیك کار مي

 توجهات زيست محیطي :

 هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسیب به محیك زيست وارد گردد.مالحظاتي است که در 
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 نام استاندارد آموزش شايستگي: 

 درمحیك های صناتي S2H  رعايت الزامات بهداشتي وايمني گاز

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

است درحوزه بهداشت هايي شايستگي  يکي از  درمحیك های صناتي  S2H گازانتشار تي وايمني رعايت الزامات بهداش

 مقابله با نشت گاز ) PPE (استفاده ازتجهیزات حفاطت فردی، ، S2H گازوتجزيه و تحلیل بررسي  وايمني که کارهای

 S2H افسور  غلشکه با  امل مي شودشوانتقال فرد مصدوم به بیرون ازمحیك های صناتي را HSE  صونات نفوت در

 ارتباط است. 

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 ) ديپلم (متوسطه دوم  پايان دوره حداقل میزان تحصیالت :

 ذهني و يجسم كامل حداقل توانايي جسمي و ذهني :  سالمت

 مهارت هاي پیش نیاز  : ندارد

 :آموزش دوره  طول

 ساعت           30 :                آموزش         طول دوره 

   ساعت          9     آموزش نظري               :   ـ زمان 

 ساعت       21:           ـ زمان آموزش عملي          

 ساعت         -زمان كارورزي                :        ـ

  ساعت         - ـ زمان پروژه                    :     

 بندي ارزشیابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

حوزه  در  دريستسابقه كار يا  2با حداقل يفن لیسانس هاي ريسا ايسال سابقه كار  1با حداقل و بهداشت  يمنيا لیسانس  -

  و بهداشت  يمنيا

در  تـدريسسابقه كار يـا  5فني با حداقل  هاي  سال سابقه كار يا ساير فوق ديپلم 2با حداقل و بهداشت  فوق ديپلم ايمني -

 حوزه ايمني و بهداشت 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ك ه بیورون ازمحویوانتقال فرد مصدوم بو S2H استفاده ازتجهیزات حفاطت فردی و مقابله با نشت گازو S2H بررسي گاز

 ناشي از گاز گرفتگي 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

S GAS2General HSE H )Industrial( 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ترين استانداردها و رشتهمهم ٭

 درپروژه های صنات نفت  HSEافسر-

 

 

 

 

 سختي كار :شناسي و سطح جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب ٭

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

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

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

             نیاز به استعالم از وزارت كار د :  
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 S2H  2 4 6گاز، تجزيه و تحلیل بررسي  1

 2 5 7 (PPEتجهیزات حفاطت فردی) استفاده از 2

 S2H 2 6 8مقابله با نشت گاز 3

 9 6 3 گاز ناشي از نشت محیك  انتقال فرد مصدوم به بیرون از 4

 30 21 9 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 S2Hگاز،  تجزيه وتحلیل بررسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میزمربي  دانش :

 صندلي مربي

 صندلي کارآموز

 کپسول آتش نشاني

 جابه کمکهای اولیه

 وايت برد

 تخته پاکن

 ماژيک وايت برد

 کامپیوتريا لب تاپ

 آموزشي فیلم

 دستگاه گازسنج

    S2Hگاز -

      S2Hمنابع تولید گاز-

    S2Hگاز و خطرات مضرات -

    S2Hگاز تشخیص ابزار وتجهیزات -

  مهارت :

     S2Hتشخیص بوی گاز-

    برای تشخیص بوی گاز  تجهیزات رابتاستفاده ازابزار و-

برای تشخیص  )سیار( تجهیزات پرتابل ابزار و استفاده از -

 بوی گاز 

   

 نگرش :

 رعايت اخالق حرفه ای-

 در محیك کار  حفظ سالمت کارکنان-

 صرفه جويي در مواد مصرفي ، زمان و انرژی-

 ايمني و بهداشت : 

 حیك کاررعايت بهداشت فردی وعمومي درم-

 رعايت ارگونومي درهنگام کار-

 يل وتجهیزات کاراطمینان ازعدم آلودگي وسا-

 یطي :توجهات زيست مح

 درمحیك کار S2Hجلوگیری ازانتشار -

 آن مناسب نفکیک صحیح پسماند و دفع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 

 

 

 

 عنوان : 

 (PPE)استفاده ازتجهیزات حفاطت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 5 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،جهیزات ت

 مصرفي و منابع آموزشي

 میزمربي  دانش :

 صندلي مربي

 صندلي کارآموز

 کپسول آتش نشاني

 جابه کمکهای اولیه

 وايت برد، تخته پاکن

 ماژيک وايت برد

 کامپیوتر

 آموزشي فیلم

 دستگاه تنفسي

 لباس کار کارگاهي 

 گوشي

 دستکش کار

 عینک محافظ

 کفش مناسب کار

 ايمني کاله

    امه استفاده ازتجهیزات حفاطت فردی درصناتنآيین -

    حفاظتي انواع ماسک و فیلترهای-

    انواع لباس کارمناسب -

    کار دستکش انواع کفش و-

و سايل کوار در  يي وشنوا مستیس انواع وسايل حفاظت چشم،-

 ارتفاع 

   

  مهارت :

    اظتيزماسک وفیلترهای حفااستفاده مناسب  -

    دستکشو فش کاستفاده صحیح ازلباس کار،-

    ستفاده صحیح از وسايل حفاظت چشمي و سیستم شنوايي ا -

    تاويض ونگهداری تجهیزات حفاظت فردی-

    ز وسايل کار در ارتفاعاستفاده صحیح ا-

 نگرش :

 یاخالق حرفه ا تيرعا-

 صرفه جويي درزمان وانرژی -

 سطح سالمت کارکنان باالبردن -

 نگهداری ازوسايل حفاظت فردی-

 کاهش خطردرمحیك کار-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان : 

 (PPE)استفاده ازتجهیزات حفاطت فردی

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات بهداشت عمومي و فردی-

 گام کاراستفاده ازوسايل حفاظت شخصي هن-

 رعايت ارگونومي هنگام کار-

 توجهات زيست محیطي :

 جلوگیری ازايجاد پسماند-

 تفکیک صحیح پسماند ودفع مناسب آن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

  S2Hمقابله با نشت گاز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 6 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ويدئو پروژکتور  دانش :

 پرده نمايش

 میزمربي

 ربيصندلي م

 صندلي کارآموز

 کپسول آتش نشاني

 جابه کمکهای اولیه

4A کاغذ 

 وايت برد

 تخته پاکن

 ماژيک وايت برد

 کامپیوتريا لب تاپ

 آموزشي فیلم

 لباس کار

 گوشي

 دستکش کار

 عینک محافظ

 کفش کار

 ماسک حفاظتي

 ايمني کاله

 بادنما

 

    اگاز درشرايك اضطراریبروش های مقابله -

    قاط احتمالي نشت گازروش شناسايي ن-

    روش شناسايي نقاط تجمع گاز-

    خروج اضطراری روش شناسايي محل های-

    انواع عالئم ايمني -

  مهارت :

    محل های مناسب  نصب عاليم ايمني در-

    ازگشناسايي نقاط نشت و تجمع -

    کانکنترل قطع نشتي درصورت ام-

    نشت گاز  خروج ازمحوطه آلوده به-

 نگرش :

 ايت اخالق حرفه ایرع -

 صرفه جويي دروقت وانرژی-

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 ايمني و بهداشت : 

 ي و فردی در محیك کار رعايت نکات بهداشت عموم -

 رعايت ارگونومي هنکام کار -

 ستفاده از وسايل و تجهیزات حفاظت فردی ا- 

 توجهات زيست محیطي :

 محیك کار در انتشارگاز جلوگیری از-

 تفکیک مناسب پسماند و دفع صحیح آن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

نشت ناشي از  انتقال فرد مصدوم به بیرون ازمحیط

 H2Sگاز 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 6 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادار ابز ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میزمربي  دانش :

 صندلي مربي

 صندلي کارآموز

 کپسول آتش نشاني

 جابه کمکهای اولیه

 وايت برد

 تخته پاکن

 ماژيک وايت برد

 کامپیوتر

 آموزشي فیلم

 نیم تنه آدمک احیاء

 التکسدستکش 

 چراغ چشمک زن

 برانکارد

 نسهار

 تنفسيدستگاه 

    ه نقاط امنبروش صحیح حمل مصدوم -

    ش بررسي اولیه وضایت مصدومرو-

    انواع آالرم های اخباری-

    شماره تلفن های اضطراری-

  مهارت :

      و هوای باز  مناحمل صحیح مصدوم به نقاط -

    حیح وضایت حیاتي مصدومتشخیص مناسب وص-

    اریاستفاده ازآالرم های اخب-

    اریاستفاده ازتلفن های اضطر-

 گرش :ن

 رعايت اخالق حرفه ای  -

 زمان وانرژیمواد مصرفي ،صرفه جويي در -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 آن اطراف ومحیك مصدوم آرامش ايجاد -

 ايمني و بهداشت : 

 محیك کار  در رعايت نکات بهداشت عمومي و فردی -

 رعايت ارگونومي هنگام کار -

 فردی اسنفاده از وسايل حفاظت -

 توجهات زيست محیطي :

 آن  صحیح ودفع پسماند مناسب تفکیک-
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  برگه استاندارد تجهیزات -            

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 3 گیرنده 4 گازسنج 1

 مطابق با استاندارد ايمني دستگاه تنفسي 2

 B.A آتش نشاتي

  دستگاه 1

  عدد 3 شکل قیف بادنما 3

  دستگاه 1 باوضوح تصويرباال ويدئو پروژکتور 4

  عدد 1 2*2 پرده نمايش 5

  عدد 1 چوبي میزمربي 6

  عدد 1 چرمي صندلي مربي 7

  عدد 15 چوبي دسته دار صندلي کارآموز 8

  دستگاه1 استاندارد کامپیوتر 9

  جابه1 استاندارد جابه کمکهای اولیه 10

  دستگاه1 استاندارد تهويه مطبوع 12

  دستگاه 1 فنری بودن قفسه سینه نیم تنه آدمک احیاء 13

  عدد 1 ساده برانکار 14

  عدد 3 مدل نیوتن-پتزل  )هارنس( کمربند ايمني 15

  عدد 5 طابق با واحد ايمني م-فرار  ماسک  16

 نفر در نظر گرفته شود.  15جهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت ت -توجه : 

 

 برگه استاندارد مواد  -              

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  جفت 15 کارگاهي پارچه ای  دستکش کار 1

  عدد 15 درصد کتان 70 لباس کار 2

  جفت 15 پنجه فوالدی کفش ايمني 3

  عدد 5 مولتي فیلتر ماسک 4

  عدد c 15کالس  کاله ايمني 5

  عدد 15 فنجاني شکل  عینک حفاظتي 6

  عدد 3 آبي -سبز  –قرمز  وايت برد  ماژيک 7

  جفت 15 التکس-يکبار مصرف   دستکش 8

 محاسبه شود نفر 15ظرفیت  و يك كارگاه بهمواد به ازاء يك نفر  -توجه : 

 


