
  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ریزي درسی  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 

 کار طیمح در یروان بهداشت و یمنیا کنترل و یبازرس
 

 گروه شغلی      

 بهداشت و ایمنی 
 

  شایستگیکد ملی آموزش 

1 1 0 0 7 0 0 7 4 0 3 7 5 2 3 

شناسه  نسخه

 شایستگی

سطح  گروهشناسه  شناسه شغل

 مهارت
ISCO-08 

 

 1/10/93تاریخ تدوین استاندارد : 

1-
02

5
-

47-
32

57
 



 

 
 

      
   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  

  3257-47-025-1:  شايستگي آموزش كد ملي شناسايي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

97  
  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 
 

 

 :يون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته بهداشت و ايمني اعضاء كميس
 زيبا ياوري - 1

  رامك فرح ابادي - 2
  
 

  :شايستگيآموزشهمكار براي تدوين استانداردحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  صدا و سيما سالمت پورتال هفت سيب -
  درسي هايه دفتر طرح و برنام -

  : ري فرآيند اصالح و بازنگ
-  
-  
 



 

 

  
  
 

    شايستگي  شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

  ايميل تلفن و، آدرس    سابقه كار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   ام خانوادگينام و ن  رديف

  پزشكي عمومي  دكتري  پيام شهابي  1
مدير پورتال 
سالمت صدا 

  وسيما
  سال 14

 88106645:تلفن ثابت 

  09122250073: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 پزشكي عمومي دكتري   ابراهيم الفت  2

ار شناس ارشد ك
پورتال صدا و 
  سيماوسيما

  سال 5

 88191168:تلفن ثابت 

  09108788358: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

 بهداشت حرفه اي كارشناسي  فاطمه سليماني  3

 فني كارشناس
شركت ندا 
  گستر ايمن

  سال 6

 22979967:تلفن ثابت 

  -----: تلفن همراه 
  : ايميل 
  : آدرس 

4          

 :ثابت تلفن 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

5          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  : آدرس 

6          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 

7          

 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 
  : ايميل 

  :آدرس 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

 سـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد ا    
  .مي شود

  : 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 
،  هـا بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 

  . يك استاندارد آموزشي  ات مورد نياز براي رسيدن بهحداقل زمان و جلس
  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مـي گيـرد و ضـرورت    
د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فر.(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود

  .)ده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفا تئوريك
  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه شـامل سـ  فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
  . اي خواهد بود  حرفه
  : الحيت حرفه اي مربيان ص

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

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 
  : دانش 

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  اي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي ه
  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد  )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 

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

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

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

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



 

  
 

  
 

  :  1شايستگيآموزش استاندارد نام 

  و بهداشت رواني در محيط كار بازرس و كنترل ايمني

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

 بازرس و كنترل ايمني و بهداشت رواني در محيط كار شايستگي است در حوزه بهداشت و ايمني كه كار هايي از قبيل
يل ابعاد بهداشت رواني و عوامل موثر در محيط تجزيه و تحل،كنان و مربيان تجزيه و تحليل بهداشت رواني كار

اهداف و اصول بهداشت رواني در محيط كار و مقابله با فشار رواني در محيط كار و بازرسي و كنترل ايمني و ،كار
  .دهد را انجام مي ربهداشت محيط كا

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  فوق ديپلم:ميزان تحصيالت حداقل

  سالمت كامل رواني:  و ذهني توانايي جسميحداقل 
  ندارد  : مهارت هاي پيش نياز 

 :آموزش دوره طول

 ساعت  16   :   طول دوره آموزش                   
  ساعت      9       :    ـ زمان آموزش نظري               
  ساعت       7      :    ـ زمان آموزش عملي                

  ساعت     ---      :  زي                       كارورزمان ـ 
   ساعت   ---    :    ـ زمان پروژه                            

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25:  كتبي - 

  %65:عملي  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

 :صالحيت هاي حرفه اي مربيان

 قه كار مرتبطسال ساب2بهداشت حرفه اي بافوق ليسانس -
  سال سابقه كار مرتبط 2ليسانس روانشناسي صنعتي با -
 

                                                 
١   . Job / Competency Description 



 

 

  
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

اهدافĤن و روش هاي مقابله با استرس و فشار رواني و بازرسي از محيط  ،تجزيه و تحليل بهداشت رواني كاركنان
  كار

  
  
  
  
  ) :مشابه جهاني  و اصطالحات( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Workplace Psychological Hygiene Inspection & Control 

  
  
  
  
  
  : مهم ترين استانداردها و رشته هاي مرتبط با اين استاندارد  ٭
  در محيط كا ر در بخش خدماتكار گيري الزامات بهداشت و ايمني ب

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

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

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

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

            نياز به استعالم از وزارت كار    :  د 

  



 

  
  
 

 

 

                       2شايستگي/شغلآموزش استاندارد 
  3كارها / شايستگي ها  - 

 عناوين رديف

 مفاهيم بهداشت رواني كاركنان و مربيانتجزيه  وتحليل 1
  عوامل موثر ان در محل كار ابعاد بهداشت رواني و 2
  اهداف و اصول بهداشت رواني در محيط كار  3
 مقابله با فشار رواني در محيط كار  4
  بازرسي و كنترل ايمني و بهداشت محيط كار  5
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
١. Occupational / Competency Standard      
٣ . Competency / task 



 

  
  استاندارد آموزش 

   ي تحليل آموزش برگه -

  : عنوان 
  مفاهيم بهداشت رواني كاركنان و مربيان و تحليل تجزيه 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 1 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

      :دانش
  ميز مربي

  صندلي مربي
  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  ت برد واي تخته پاكن
  A4كاغذ 
  وتر يكامپ

  ميز كامپيوتر
  صندلي كار اموز

  خودكار

      /.5  تعريف سالمت روان -

      /.5   اهداف بهداشت رواني در محيط كار  -

      /.5  لزوم وجود سالمت رواني كامل در كاركنان  -

      /.5  تعريف و مصاديق سالمت روان در محيط كار -

    :مهارت 

    /.5    رو نكات آنشرح سالمت روان در محيط كا -

    /.5    ايجاد بهداشت رواني در محيط كار -

-        

-       

  :نگرش 
 باال بردن سطح سالمت رواني كاركنان -

 باال بردن اعتماد به نفس  -

  صرفه جويي در زمان و انرژي -
  : ايمني و بهداشت 

  رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-
  يط كاررعايت ايمني  و ارگونومي در مح

 :توجهات زيست محيطي 
-  
- 
 



 

 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  :عنوان 
  ن در محل كارآبهداشت رواني و عوامل موثر  تجزيه و تحليل 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 5./ 5/2 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادر ابزا ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي

  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  تخته پاكن وايت برد 
  A4كاغذ 

  كامپيوتر 
  ميز كامپيوتر

  صندلي كار اموز
  خودكار

      /.5  ارتباط در محيط كار تعريف -

      /.5  تغذيه و سالمت جسمي كاركنانتعريف   -

      /.5  ادي كاركنانمديريت اقتصتعريف   -

      /.5  نكات ايمني بهداشت رواني در محيط كارتعريف  -

    :مهارت 

    /.5    ط مناسب در محيط كاراايجاد ارتب -

       

-       

  :نگرش 
  باال بردن سطح بهداشت رواني كاركنان -
  باال بردن اعتماد به نفس كاركنان -

  : ايمني و بهداشت 
 مي در محيط كاربهداشت فردي و عمورعايت  -

  رعايت نكات ايمني در محيط كار -
 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

   : عنوان 
  رمحيط كا تجزيه و تحليل بهداشت رواني در

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 5/1 3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط حيطيتوجهات زيست م

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي

  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  تخته پاكن وايت برد 
  A4كاغذ 

  كامپيوتر 
  ميز كامپيوتر

  صندلي كار اموز
  خودكار

      /.5   هاي رواني در محيط كارروش هاي دوري از اختال -

      /.5  كار كنان كارايت و عالقه به روش هاي ايجاد رض -

روش هاي ايجـاد روابـط مطلـوب بـا محـيط كـار و        -
  عوامل موجود

5./      

-        

    :مهارت 

    /.5    دوري گزيدن از اختالل هاي رواني در محيط كار -

    /.5   ايجاد رضايتمندي و عالقه به كار كاركنان-

    /.5    ايجاد روابط مطلوب با محيط كار و عوامل موجود -

-       

  :نگرش 
- 
- 

  : ايمني و بهداشت 
- 
- 

 :توجهات زيست محيطي 
- 
- 
 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  مقابله با فشار رواني در محيط كار

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 2 4 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي

  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  تخته پاكن وايت برد 
  A4كاغذ 

  كامپيوتر 
  ميز كامپيوتر

  صندلي كار اموز
  خودكار

      /.5  در محيط كار و صداقت همدلي ،روش هاي ايجاد صميميت -

      /.5 همكاري و احترام متقابل در ميان كار كنانهاي  روش-

      /.5  شناخت استعدادهاي كار كنانروش هاي -

      /.5 روش هاي جلوگيري از قضاوت غلط و پيش داوري-

    :مهارت 

    /.5   ايجاد صميميت و همدلي و صداقت بين كاركنان-

    /.5    ايجاد همكاري و احترام متقابل در ميان كاركنان -

    /.5    جلوگيري از هر گونه اجبار در محيط كار -

    /.5    جلوگيري از قضاوت هاي غلط و پيش داوري -

  :نگرش 
 كم كردن استرس و فشار رواني در محيط كار-

  باال بردن حس همكاري در بين كاركنان -
  : ايمني و بهداشت 

  در محيط كاررعايت بهداشت و ايمني فردي و عمومي -
  ني و ارگونومي در محيط كاررعايت ايم -

  :توجهات زيست محيطي 
- 
-  
 

 



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  و بهداشت محيط كاربازرسي و كنترل ايمني 

  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5/1 2 5/3 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي

  تخته وايت برد 
  ماژيك وايت برد

  تخته پاكن وايت برد 
  A4كاغذ 

  كامپيوتر 
  ميز كامپيوتر

  صندلي كار اموز
  خودكار

      /.5  روش هاي بازرسي و كنترل ايمني و بهداشت كار -

      /.5 كارروش هاي ارزيابي مسائل ايمني در محيط-

      /.5  روش هاي ارزيابي بهداشت روان كاركنان در محيط كار -

-       

    :مهارت 

    /.5   ارزيابي بهداشت روان كاركنان در محيط كار-

    /.5    ارزيابي مسائل ايمني در محيط كار -

    /.5   ارزيابي مسائل بهداشتي در محيط كار-

    /.5    بازرسي از محيط كار-

  :نگرش 
  باال بردن ضريب ايمني در محيط كار -
 باال بردن ضريب بهداشت در محيط كار-

  : ايمني و بهداشت 
 رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-
  ايمني و ارگونومي در محيط كاررعايت -

 :توجهات زيست محيطي 
-  
- 
 

 



 

 

 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    عدد 1  چوبي  ميز مربي  1
    عدد 1  چرمي  صندلي مربي  2

    عدد 1  200×100  تخته وايت برد  3  
    دستگاه P4 1  كامپيوتر  4
    عدد 15  دانشجويي  صندلي كار اموز  5

         

  : توجه 
  . فته شود نفر در نظر گر 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات   تعداد  مشخصات فني و دقيق نام رديف

    بسته A4 1  كاغذ  1
    عدد 1  مشكي -آبي   –قرمز   ماژيك وايت برد  2
    عدد1  وايت برد  تخته پاكن  3

         

  : توجه 
  .محاسبه شود  نفر 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نفر  -

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق نام رديف

         

         

          

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  



 

  
 

 

 

 

 ) اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (منابع و نرم افزار هاي آموزشي-

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

       

           
           
           
             
       

       

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلي  )پيشنهادي گروه تدوين استاندارد(ساير منابع و محتواهاي آموزشي-

 مولفين/ مولف  شرسال ن نام كتاب يا جزوه رديف
  /مترجم

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

            
               
            
        

            
            
        

 

 

 

  
 



 

  
 

 

  
  

  
  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  رديف عنوان

 1 

 2 

 3 

 4 

  
  
  
  
  

  فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 
  ) ه بر نرم افزارهاي اصلي عالو( 

  توضيحات  آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

          
          
          
          
          
          
          

  
 

 

 


