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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 907193713333311 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 ايمني : بهداشت وريزی درسي اعضاء کارگروه برنامه

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

 سال  HSE 12مربي و مدرس  مهندسي علوم و صنايع غذايي کارشناسي ارشد  سودابه مهبوديان 1

 سال 13 رئیس مرکز مديريت آموزشي کارشناسي ارشد سعیده بصیری 2

 سال HSE 9مربي و مدرس  مهندسي برق کارشناسي ارشد زهرا تاج پیکر 3

 سال HSE 11مربي و مدرس  بهداشت محیط کارشناسي  خاطره جوانبخت قهفرخي 4

 سال 4 مدرس کامپیوتر نرم افزار کارشناسي میالد گشتیل  5

 HSE کارشناسي ارشد عباس خندگي زواره  1
 1مدير آموزش پايگاه 

 آتش نشاني شهر تهران
 سال 22

 HSE کارشناسي ارشد محمدی رسول  شاه 7
  1مربي پايگاه 

 آتش نشاني شهر تهران
 سال 25

 زبان و ادبیات فارسي کارشناسي زيبا ياوری 0
دبیرکارگروه برنامه ريزی 

 بهداشت و ايمني  درسي
 سال 21
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10      

 

 

 

 

 

 

شور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي اي ك كلیه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55789578دورنگار       

                    55789508         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو     سوتاندارد ررهو   هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد ا       ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 تاندارد آموزش : اس
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  رود اطالق مي هاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي اي از وظايف و توانمندي ب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا،   گاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي      ترين عناصر يك شغل از قبيل جاي اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي.  ات مورد نياز براي رسيدن ب رداقل زمان و جلس

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود.  هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار مي يها و تواناي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت مي

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوك   شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هرر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب
 نردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل س  يا خيرآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس هرآيند جمع
 خواهد بود. 

 اي مربيان :  صالحيت حرفه
 رود. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي هاي آموزشي و رره   رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 رابر استاندارد. ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا ب توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي هاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا توانايي اي از مالومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود.  هاي عملي ارجاع مي يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارترداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  

 نگرش : 
 باشد.   اي مي اخالق رره  هاي غير هني و اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. دث و خطرات در مييك رار ميمواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روا

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد نردد.
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 شايستگي: استاندارد آموزش نام 

 PHASTافزار   نرم با انفجار و حريق حوادث سازي شبیه

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

از شايستگي های حوزه ايمني و بهداشت مي باشد که افراد  PHAST افزار حريق و انفجار با نرمشبیه سازی حوادث 

 ، مدل سازی پیامدهای حاصل از حوادث ، مدل سازی حوادث قبل از وقوع ، یش بیني حوادث قبل از وقوعپکارهای 

را به صورت کارآمد در  از حوادثتلفات احتمالي ناشي  و  تعیین میزان خطرات ، ريسک ناشي از فعالیت های صنعتي

 صنايع مختلف دارا مي باشند.

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 فوق ديپلم رشته هاي فني و مهندسيحداقل میزان تحصیالت : 

 داشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

 : ندارد نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 51       موزش                    :     طول دوره آ

 ساعت  13      ـ زمان آموزش نظري               :    

 اعتس 78      ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت  -   كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت     -   ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %07كتبي :  - 

 %57عملي : -

 %13اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 2لیسانس در رشته های بهداشت، ايمني ، محیط زيست و رشته های مرتبط با حداقلدارا بودن حداقل مدرک تحصیلي 

 سال سابقه کار 
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 تاندارد)اصطالحي( : تعريف دقیق اس ٭

 PHASTافزار   نرم با انفجار و حريق حوادث سازي شبیه

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Simulation of fire and explosion events with the PHAST software 

 

 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد :  ترين استانداردها و رشته مهم ٭

 رزياب ريسک ايمني و بهداشت شغليا-

 بازرس بررسي علل حريق-

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : 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  

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

           √د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 PHAST 3 10 13به کمک نرم افزار یش بیني حوادث قبل از وقوع پ 1

 PHAST 5 11 11به کمک نرم افزار  مدل سازی حوادث قبل از وقوع 2

 PHAST 3 9 12به کمک نرم افزار  مدل سازی پیامدهای حاصل از حوادث 3

 PHAST 5 9 14ه کمک نرم افزار ب ريسک ناشي از فعالیت های صنعتيتعیین  4

 PHAST 3 9 12به کمک نرم افزار  تلفات احتمالي ناشي از حوادث و  تعیین میزان خطرات 5

 51 78 13 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 PHASTبه کمک نرم افزار یش بیني حوادث قبل از وقوع پ

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظری 

3 10 13 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 phastنرم افزار 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 اولیه جعبه کمک های

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

 

 

 

 

    های مختلف واحد فرايند تحت بررسي قسمت

    تعريف سناريو

    عوامل موثر در سناريو

  مهارت :

    بازديد از منطقه عملیاتي

    سناريو نويسي

    تحلیل عوامل موثر در سناريو

 نگرش :

 کاردقت در 

 ایرعايت اخالق حرفه 

 صرفه جويي در انرژی ،زمان و مواد مصرفي

 ايمني و بهداشت : 

 در بازديد از منطقهرعايت نکات ايمني 

 کار بهداشت فردی و عمومي هنگامرعايت 

 محیطي : توجهات زيست

 مناسب پسماند دفع
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 PHASTبه کمک نرم افزار  وقوعمدل سازی حوادث قبل از 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 11 11 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 phastنرم افزار 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 مربيمیز 

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    PHASTنرم افزار  مباني

    PHASTنرم افزار  داده های 

    PHASTمدل سازی با نرم افزار  تعريف

  مهارت :

    نصب نرم افزار 

    PHAST جمع آوری داده های نرم افزار

    PHASTاد با کمک نرم افزار مدل سازی تخلیه مو

    PHASTمدل سازی تبخیر ناگهاني مواد با کمک نرم افزار 

    PHASTمدل سازی انفجار با کمک نرم افزار 

    PHASTمدل سازی انتشار مواد با کمک نرم افزار 

    PHASTبا کمک نرم افزار حريق مدل سازی 

    PHASTمدل سازی سمیت با کمک نرم افزار 

 نگرش :

 نرم افزار بهاطالعات ورود دقت در 

 رعايت اخالق حر فه ای 

 صرفه جويي در مواد مصرفي ،انرژی و زمان

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کاررعايت نکات ارگونومي 

 توجهات زيست محیطي :

 مناسب پسماند دفع

 استاندارد آموزش 
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 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

به کمک نرم افزار  سازی پیامدهای حاصل از حوادث مدل

PHAST 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 9 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 phastنرم افزار 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    PHASTبا نرم افزار  ی ناشي از حوادث مختلفپیامدها

  مهارت :

مدل سازی پیامدد ناشدي از تخلیده مدواد بدا کمدک ندرم افدزار         

PHAST 

   

مدل سازی پیامد ناشي از تبخیر ناگهاني مواد با کمک نرم افزار 

PHAST 

   

    PHASTمدل سازی پیامد ناشي از انفجار با کمک نرم افزار 

مدل سازی پیامدد ناشدي از انتشدار مدواد بدا کمدک ندرم افدزار         

PHAST 

   

    PHASTبا کمک نرم افزار  قيحرمدل سازی پیامد ناشي از

    PHASTیامد ناشي از سمیت با کمک نرم افزار مدل سازی پ

  نگرش :

 دقت در کار 

 فه ای رعايت اخالق حر

 و انرژی و مواد مصرفي صرفه جويي در وقت

 ايمني و بهداشت : 

 ايمنيرعايت نکات  

 رعايت بهداشت فردی و عمومي

  رعايت ارگونومي هنگام کار

 توجهات زيست محیطي :

 اندمناسب پسم دفع

 

 استاندارد آموزش 
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 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

به کمک نرم افزار  ريسک ناشي از فعالیت های صنعتيتعیین 

PHAST 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 9 14 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  : دانش

 phastنرم افزار 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    تعريف ريسک و انواع آن

    تعیین ريسک های روش

  مهارت :

ا کمددک نددرم افددزار تعیددین ريسددک ناشددي از تخلیدده مددواد بدد 

PHAST 

   

تعیین ريسک ناشي از تبخیر ناگهاني مواد با کمک ندرم افدزار   

PHAST 

   

    PHASTتعیین ريسک ناشي از انفجار با کمک نرم افزار 

تعیددین ريسددک ناشددي از انتشددار مددواد بددا کمددک نددرم افددزار  

PHAST 

   

    PHASTبا کمک نرم افزار  حريقتعیین ريسک ناشي از 

    PHASTتعیین ريسک ناشي از سمیت با کمک نرم افزار 

 نگرش :

 دقت در کار

 عايت اخالق حر فه ای ر

 صرفه جويي در وقت و انرژی و مواد مصرفي

 ايمني و بهداشت : 

 کار هنگام  رعايت نکات ارگونومي 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي

 توجهات زيست محیطي :

 اسب پسماندنم دفع

 استاندارد آموزش 
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 ی تحلیل آموزش  برگه -

تلفات احتمالي ناشي از  و  تعیین میزان خطراتعنوان : 

 PHASTبه کمک نرم افزار  حوادث

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 9 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 شيمصرفي و منابع آموز

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 phastنرم افزار 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    تلفات احتمالي و  تعیین میزان خطراتهای  روش

  مهارت :

ناشي از تخلیه مدواد بدا   احتمالي  تلفات و  تعیین میزان خطرات

 PHASTکمک نرم افزار 

   

ناشي از تبخیر ناگهاني تلفات احتمالي  و  تعیین میزان خطرات

 PHASTمواد با کمک نرم افزار 

   

ناشي از انفجار با کمک تلفات احتمالي  و  تعیین میزان خطرات

 PHASTنرم افزار 

   

ناشي از انتشار مدواد بدا   لي تلفات احتما و  تعیین میزان خطرات

 PHASTکمک نرم افزار 

   

ناشي از آتش با کمدک  تلفات احتمالي  و  تعیین میزان خطرات

 PHASTنرم افزار 

   

ناشي از سمیت با کمک تلفات احتمالي  و  تعیین میزان خطرات

 PHASTنرم افزار 

   

 نگرش :

 کاهش خطرات

 يصرفه جويي در وقت و انرژی و مواد مصرف

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ارگونومي هنگام کار 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي

 توجهات زيست محیطي :

 مناسب پسماند  دفع

 

 

  برگه استاندارد تجهیزات -                  
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 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  هدستگا11 سیستم کامل رايانه (رايانه )لپ تاب 1

  دستگاه 1 1200*1000با وضوح تصوير  ويدئو پروژکتور 2

  عدد1 اتومات 3×2 پرده نمايش 3

  عدد15 چوبي پالستیکي يا صندلي کارآموز 4

  عدد1 چرمي صندلي مربي 5

  عدد1 چوبي میز مربي 1

  دستگاه 1 کیلو گرمي 1 حاوی پودر، مايع ، گاز و آب کپسول آتش نشاني 7

  جعبه 1 استاندارد ی اولیهجعبه کمکها 0

  عدد 15 قفسه ای درب دار فايل کارآموزی 12

  عدد1 پالستیکي متوسط سطل زباله 13

 نفر در نظر گرفته شود.  17تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -توجه : 

 

 برگه استاندارد مواد  -                 

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  شیشه1 محلول ضد عفوني بتادين 1

  شیشه1 سفید الکل 2

  عدد2 جامع يا مايع صابون 3

  مقدارالزم به حاوی مواد ضدعفوني کننده مواد شوينده محیط کار 4

  بسته A4 1 کاغذ 5

  الزم داربه مق متوسط کیسه زباله 1

  عدد3 سبز-قرمز –آبي  وايت برد ماژيک 7

 محاسبه شود. نفر 17و يک كارگاه به ظرفیت اء يک نفر مواد به از -توجه : 

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 11 قابل نصب بر روی کامپیوتر phastنرم افزار  1

  عدد 5 سانتي متر 100×70 مربوطه پوستر آموزشي 2

  -- بوطهمر  فیلم آموزشي 3

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

 

 


