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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 920195015585521 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 

 : بهداشت و ایمنیریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

 رسابقه کا شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 15 کارمند اورژانس تهران پرستاری کارشناسی امیرصادقی سنابادی 1

 18 کارمند اورژانس تهران پرستاری کارشناسی رضا صمد پور 2

 11 پرستار بیمارستان  پرستاری کارشناسی پریسا مختاری اقدمی 3

 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی زیبا یاوری 4
 دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی

 شت و ایمنی بهدا
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 رسيريزي د طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            55089508دورنگار       

                    55089528         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 ستگيمشخصات شاي
 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 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،   ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

 وره آموزش : طول د
 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 ها و توانايي رداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد  گام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا هم

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

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

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

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

 دانش : 
، رياضوي شوامل علووم ياي )  توانود   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 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

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

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :

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

 راننده امدادگر

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

 هاای  آیاین ناماه   و الزاماات  بکاارگیری  شامل شایستگی های که ایمنی و بهداشت درحوزه است راننده امدادگر شغلی

و نگهاداری   سارویس  های اولیاه،  کمکانجام عملیات  برقراری ارتباط رادیوئی، رانندگی تدافعی، ایمنی کار، و بهداشت

 .باشد می ارتباط دررانندگی در شرایط خاص و بحرانی  بکارگیری قواعد ،مبوالنسآ

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 ديپلم متوسطهمیزان تحصیالت : حداقل 

 امل جسمي و ذهنيكداشتن سالمت :  و ذهني توانايي جسميحداقل 

 2ب  – 2دارا بودن گواهینامه رانندگي پايه  : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت       115طول دوره آموزش                    :    

 ساعت        00 ـ زمان آموزش نظري               :     

 ساعت       50ـ زمان آموزش عملي                :      

 ساعت     كارورزي                       :      زمانـ 

  ساعت      ـ زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %20كتبي :  - 

 %50عملي : -

 %15اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار مرتبط 2های پزشکی با  کارشناس فوریت –پرستار  –های اولیه: پزشک  آموزش بحث کمک

 سال سابقه کارمرتبط 2دیپلم فنی و مکانیک با  –مربی رانندگی آموزش فنی آمبوالنس : 

 کارشناس حقوق –آموزش موارد ایمنی و حقوقی: کارشناس ارشد بهداشت و ایمنی 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 هـاي  آيین نامـه  و الزامات بكارگیري قبیل از كارهايي با كه ايمني و بهداشت درحوزه است غلي راننده امدادگر ش

استفاده از آمبوالنس  انجام عملیات كمكهاي اولیه،برقراري ارتباط راديوئي، رانندگي تدافعي، ايمني كار، و بهداشت

 .باشد مي ارتباط درو تجهیزات و نگهداري آن، رانندگي در شرايط خاص و بحراني 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Rescuer driver 

First driver responder 

 

 

 

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

 انجام  عملیات كمكهاي اولیه -

 امدادگر حوادث -

 

 

 

 ختي كار :شناسي و سطح س 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  

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت كار    
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  ش شغل استاندارد آموز

 شايستگي  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 8 4 4 بکارگیری الزامات وآیین نامه های بهداشت و ایمنی کار 1

 30 18 12 رانندگی تدافعی 2

 2 1 1 برقراری ارتباط رادیوئی 3

 20 35 25 انجام عملیات کمکهای اولیه 4

 4 3 1 و نگهداری آمبوالنس  رویسس 5

 2 4 2 رانندگی در شرایط خاص و بحرانی قواعدبکارگیری  2

 115 50 00 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 آموزش ی تحلیل  برگه -

 عنوان : 

 ایمنی کار و بهداشت های آیین نامه و الزامات بکارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

4 4 8 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور ویدئو  دانش :

 نمایش پرده

 مربی صندلی و میز

 آموز کار صندلی

 نشانی آتش کپسول

 اولیه کمکهای جعبه

  A 4کاغذ

 برد وایت

 برد وایت ماژیک

 کامپیوتر

 ایمنی های نامه آیین

 بهداشتی دستورالعملهای

 فردی حفاظت لوازم

 آموزشی وکتب جزوات

 آموزشی فیلم

 ماسک

 عینک

 دستکش

    کار ایمنی و بهداشت اهداف و تعریف

    شغل با مرتبط کار بهداشت و ایمنی دستورالعملهای هاو نامه آیین

 با مرتبط ارگونومیکی و بیولیوژیکی ، شییمیایی ، فیزیکی مخاطرات

 شغل

   

    حوادث سازی مستند و تجهیزات بازرسی های روش

    ( PPE ) فردی حفاظت وسایل انواع

    های نقشه خوانی روش

    نقوانین اقدامات درمانی در برخورد با بیمارا

    مسایل شرعی و فرهنگی در برخورد با بیماران

    آدرس خوانیروش 

  مهارت :

    کار وایمنی بهداشت های نامه آیین و دستورالعملها اجرای

    مصرفی مواد و تجهیزات ای دوره بازرسی

    ( PPE ) فردی حفاظت وسایل از استفاده

    حادثه شبه و حوادث ثبت و سازی مستند

    رعایت مسایل شرعی در برخورد با بیمار

    حفظ حریم خصوصی بیماران

    آدرس خوانی
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ایمنی کار و بهداشت های آیین نامه و الزامات بکارگیری

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 کار درمحیط وایمنی سالمت سطح ارتقاء و کار نیروی از صیانت و بروزحوادث از پیشگیری

 رعایت اخالق حرفه ای

 رعایت حریم خصوصی بیماران

 ایمنی و بهداشت : 

  ) دستکش ، عینک ، روپوش ، کماس( فردی حفاظت لوازم از استفاده

 درمحیط کار و حادثه عمومی و فردی بهداشت ترعای

 رعایت ایمنی هنگام کار با ابزار و تجهیزات اورژانسی

 توجهات زیست محیطی :

 ناک خطر و عادی زباله تفکیک و آوری جمع

 ها پسماند انواع مناسب دفع
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 استاندارد آموزش 

 لیل آموزش ی تح برگه -

 عنوان : 

 رانندگی تدافعی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 18 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور ویدئو  دانش :

 نمایش پرده

 مربی صندلی و میز

 آموز کار صندلی

 نشانی آتش کپسول

 A 4کاغذ

 برد وایت

 برد وایت ماژیک

 کامپیوتر

 آموزشی جزوات

 مثلث خطر

    عوامل موثر بر عملکرد راننده

    فیزیکی موثر بر کنترل رانندگی عوامل

    قوانین و مقررات ترافیکی

    های رانندگی تدافعی تکنیک

    عوامل مهم در رانندگی تدافعی

    عوامل موثر جاده در رانندگی

  مهارت :

    رعایت مستمرقوانین رانندگی

    کنترل نکات ایمنی قبل از شروع رانندگی

    اجرای رانندگی تدافعی

    کنترل عوامل فیزیکی موثر بر رانندگی

 نگرش :

 کاهش آسیبها و تصادفات جاده ای و خودرو

 اجرای اصول صحیح رانندگی و قوانین

              ایمنی و بهداشت :

 استفاده از کمربند ایمنی 

 استفاده از ملزومات ایمنی خودرو در حین رانندگی

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند های عادی و خطرناک و دفع صحیح مواد زائد

 پرهیز از ریختن زباله و پسماند خودرو در کنار جاده
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 استاندارد آموزش 

 زش ی تحلیل آمو برگه -

 عنوان : 

 برقراری ارتباطات رادیوئی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 1 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور ویدئو  دانش :

 نمایش پرده

 مربی صندلی و میز

 آموز کار صندلی

 A 4کاغذ

 دبر وایت

 برد وایت ماژیک

 کامپیوتر

 آموزشی جزوات

 مثلث خطر

    های ارتباط رادیوئی انواع روش

    کدهای رایج در مکالمات رادیوئی

    روش ارسال و در یافت پیامهای رادیوئی

  مهارت :

    برقراری ارتباط رادیوئی

    ارسال پیام از طریق وسایل رادیوئی

    

 نگرش :

 ری سریع ارتباط با مراکز پشتیبانیبرقرا

 برقراری ارتباط با سایر واحدهای عملیاتی

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از لوازم کاهش خطرات ناشی از امواج رادیویئ

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک مناسب پسماند های عادی و خطرناک 

 دفع صحیح مواد زائد
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام عملیات کمکهای اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

25 35 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور ویدئو  دانش :

 نمایش پرده

 مربی صندلی و میز

 آموز کار صندلی

 نشانی آتش کپسول

 اولیه کمکهای جعبه

 A4 کاغذ

 برد وایت

 برد وایت ماژیک

 کامپیوتر

 آموزشی جزوات

 اولیه های کمک جعبه

 برانکارد

 معاینه کارو دستکش

 مناسب کفش و روپوش

 لباس فرم امدادگری

 صورت ماسک

 حرارت درجه

 خون فشار دستگاه

 بزرگسال احیاء مانکن

 شیرخوار احیا مانکن

 لکیا پد

 شستشو سرم

 کتانی باند

  ای پنبه کشی باند

 

    های امدادی بین المللی و ایران سازمان

    اولیه های کمک در قوانین و ایمنی

    مصدوم با مواجهه روش

    اولیه های کمک جعبه محتویات

    غرق شدگی و خفگی انواع

    شوک و خونریزی انواع و زخم

    پانسمان و انواع بانداژ

    آتل بندی انواع

    مفصلی و عضالنی اسکلتی، های آسیب

    روش صحیح حمل مصدوم 

    پزشکی های فوریت تشخیصی عالیم

    مسمومیت انواع

    انواع سوختگی 

    برخورد با بیماران اعصاب و روانروش 

    و روش های کنترل آن  بحران

    حوادث و بالیای طبیعی

    قلبی وعملیات احیا ایست

    حوادث محیطی وصنعتی

    خود امدادی در حوادث و سوانح

    گزارش نویسی در امداد وشر
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام عملیات کمکهای اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نواری گوش سه باند  مهارت :

 پانسمان و زخم چسب

 سرد کمپرس

 پالستیکی کیسه

 نجات پتوی

 آتل

    فردی حفاظت وسایل از استفاده

    ثانویه و اولیه ارزیابی

    بهبود وضعیت در قراردادن

    یخفگ رفع

    ریوی و قلبی احیا انجام

    بدن مختلف نواحی بانداژ و پانسمان انجام

    پزشکی های قدامات فوریتاانجام 

    بندی آتل انجام

    ها مسمومیت به رسیدگی

    سوختگی مصدومین به رسیدگی

    گرمایی و سرمایی های آسیب کنترل

    مصدوم صحیح حمل و ارگونومی رعایت

 نگرش :

 مصدومی به روانی و روحی آرامش 

 کار انجام در عمل سرعت

 ای حرفه اخالق رعایت

 مصرفی مواد در جویی صرفه

 ایمنی و بهداشت : 

  ) ،ماسک روپوش دستکش،( فردی حفاظت وسایل از استفاده

 مصدوم و خود برای عفونت و بیماری انتقال از پیشگیری

 صحنه در حاضران برای انویهث حوادث و آسیبها از پیشگیری
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام عملیات کمکهای اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 زائد مواد صحیح دفع و خطرناک و عادی های پسماند مناسب تفکیک
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 و نگهداری آمبوالنس  رویسس

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

1 3 4 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتور ویدئو  دانش :

 نمایش پرده

 مربی صندلی و میز

 آموز کار صندلی

 A 4کاغذ

 برد وایت

 برد وایت ماژیک

 کامپیوتر

 آموزشی جزوات

 مثلث خطر

    انواع کالس آمبوالنس

    ملزومات مورد نیاز آمبوالنس

    های نگهداری آمبوالنس روش

    های دوره ای آمبوالنس سرویس

    های استفاده از تجهیزات آمبوالنس روش

  مهارت :

    استفاده از تجهیزات آمبوالنس

    های دوره ای سرویس انجام

    آمبوالنسنگهداری 

 نگرش :

 موجود در آمبوالنس استفاده صحیح از ملزومات و تجهیزات

 آمبوالنس به منظور عملکرد بهتر نگهداری از های موثر در استفاده از روش

 ایمنی و بهداشت : 

  ) دستکش ، عینک ، روپوش ، ماسک( فردی حفاظت لوازم از استفاده

 

 توجهات زیست محیطی :

 ناک خطر و عادی زباله تفکیک و آوری جمع

 ها ماندپس انواع مناسب دفع
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رانندگی در شرایط خاص و بحرانیقواعد بکارگیری 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

2 4 2 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 پروژکتورویدئو   دانش :

 نمایشه پرد

 و صندلی مربیز می

 کارآموزصندلی 

  A4کاغذ 

 بردوایت 

 وایت بردماژیک 

 کامپیوتر

 سآمبوالن

    شرایط خاص و بحرانی

    عوامل خطر رانندگی درجاده های بیابانی و هموار

    عوامل خطر رانندگی در طوفان

    عوامل خطررانندگی در کوهستان

    عوامل خطر رانندگی در مه و بارندگی

  مهارت :

    رانندگی مطلوب در جاده های بیابانی و هموارقواعد بکارگیری 

    رانندگی ایمن در کوهستانقواعد بکارگیری 

    ایمن در شرایط خاص و بحرانیرانندگی  قواعدبکارگیری 

 نگرش :

 کم کردن حادثه

 رعایت اخالق حرفه ای

 صرفه جویی در مصرف مواد

 رعایت قوانین رانندگی در استفاده از آمبوالنس

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت ارگونومی در حین رانندگی

 استفاده از کمربند ایمنی در تمام مدت رانندگی

 آمبوالنس جهت امنیت مصدوم استفاده از وسایل ایمنی

  توجهات زیست محیطی :

 پرهیز از ریختن زباله و پسماند خودرو در کنار جاده

 تفکیک مناسب پسماند های عادی و خطرناک و دفع صحیح مواد زائد
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 1 باال تصویر وضوح با پرژکتور ویدئو 1

  دستگاه 1 متر 2در 3 پرده نمایش 2

  عدد 1 چوبی  میز مربی 3

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 4

  دستگاه P4 1 رایانه  5

  عدد 15 چوبی -پالستیکی  صندلی کارآموز 2

  دستگاه 1 کیلویی 3آب،پودر،گاز   حاوی دستی های کننده خاموش 7

  جعبه 1 مات یا ای شیشه دار درب اولیه کمکهای جعبه 8

  عدد 1 1در  2 برد وایت 9

  عدد 1هرکدام از  بزرگسال و اطفال مانکن احیا 10

  دستگاه A.B.C 1تیپ  آمبوالنس 11

  عدد 1 فلزی زنجیرچرخ 12

  دستگاه 1 دهنی ثابت بی سیم  13

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  10تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -
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 برگه استاندارد مواد  -      

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3 برد وایت ماژیک 1

  بسته A0 3 کاغذ 2

  عدد 1 نمکی و قندی سرم 3

  بسته 10 ونواری گوش سه باند 4

  بسته 5 معمولی پنبه 5

  شیشه 1 سفید الکلپد 2

  جفت 10 التکس کار دستکش 7

  عدد 10 پارچه ای چسب زخم 8

  لیتر 5/0 دکونکست ضدعفونی کنندهمواد  9

  عدد 3 ومایع جامد صابون 10

  عدد 10 یک بار مصرف ماسک 11

  بسته 1 پالستیکی کیسه زباله 12

  عدد 1 الستیکی ست سرم 13

  عدد 1 درصد 50دکستروز  سرم هایپرتونیک 14

  عدد 1 زرد.آبی.صورتی.سبز.خاکستری از هرکدام آنژیوکت 15

  عدد 1 سی سی ازهرکدام 20و 5و 2 سرنگ 12

  عدد 1 الستیکی ایروی 17

  عدد LMA 1 لوله راه هوایی 18

  عدد 1 الستیکی لوله تراشه 19

  عدد 1 الستیکی سوند فولی 20

  عدد 1 نخی سرجی فیکس 21

  عدد 3 نخی گاز استریل 22

  عدد 3 نخی غیراستریل گاز 23

  عدد 1 فویل آلومینیومی پتونجات 24

  عدد 1 آلومینیمومی گاید الرنگوسکوپ 25

  عدد 1 و لوکوپالست هرکدامCM نوار چسب طبی 22

  عدد 1 فیالدلفیا آتل گردنی 27

  عدد 1 از هرکدام مقوایی  آتل دست و پا 28

  عدد 1 یک بارمصرف ملحفه برانکارد 29

  دست 1 پارچه ای اس فرم اداریلب 30

 محاسبه شود. نفر 10و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -توجه : 
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 2 جیبی قوه چراغ 1

  عدد 3 ساده دوطرفه پزشکی گوشی 2

  عدد 3 ای عقربه سنج فشار اهدستگ 3

  عدد 5 چوبی آتل 4

  عدد 5 ودوتکه ترم گردنی آتل 5

  عدد 5 مشبک سیمی فلزی آتل 2

  عدد 2 ساده قیچی 7

  دستگاه 1 تاشو چرخدار برانکارد 8

  دستگاه 1 برزنتی تاشو چیر 9

  دستگاه 1 قابل حمل ساکشن 10

  ستگاهد 1 انگشتی قابل حمل پالس اکسی متر 11

  دستگاه 1 لیتری 1لیتری و  10 کپسول اکسیژن 12

  عدد 1 پالستیکی النگ بک بورد 13

  عدد 1 الستیکی برزنتی شورت بک بورد 14

  عدد 1 آلومینیومی اسکوپ 15

  عدد 1 فلزی ترکشن اسپیلت 12

  عدد 1 بزرگسال و اطفال آمبوبگ 17

  عدد 1 فلزی پنس 18

  عدد 1 زیرزبانیبزرگسال  ترمومتر 19

  دستگاه 1 فلزی الرنگوسکوپ 20

  دستگاه AED 1 دستگاه شوک 21

  دستگاه 1 قابل حمل تله مدیسین 22

  جلد 1 کتاب نقشه نقشه 23

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

  

 

 


