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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 508864074484446 :شغلآموزش كد ملي شناسايي 

 : بهداشت و ایمنی ریزی درسی   اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  دگینام و نام خانوا ردیف

 مکانیک کارشناسی رضا لیراوی دیلمی 1
 مربی ایمنی وبهداشت وآتش نشانی

 آموزش فنی وحرفه ای استان بوشهر
 سال 0

 ایمنی وبهداشت کارشناسی ارشد احمد زارع نفطه 2
 کارشناس ایمنی وبهداشت وآتش نشانی

 پارس)عسلویه(منطقه اقتصادی انرژی 
 سال 12

 مدیریت صنعتی کارشناسی سیدمنصورسلطانی 3
 مدرس ایمنی وبهداشت وآتش نشانی 

 (12الیشگاه نهم)فاز اپ
 سال 12

 مکانیک کارشناسی ناصرمحمدی 4
مسئول آموزش ایمنی وبهداشت وآتش 

 (12پاالیشگاه نهم)فاز نشانی
 سال 12

 برق کارشناسی فرزاد حاجب 5
 بهداشت  یمنی وکارشناس آموزش ا

 (12پاالیشگاه نهم)فاز
 سال 0

 HSE کارشناسی ارشد  عباس خدنگی زواره  6
مدیر آموزش منطقه شش عملیات آتش 

 نشانی تهران 
 سال 22

 HSE کارشناسی ارشد  رسول شاه محمدی 9
های عمومی و شهروندی  مدیر آموزش

 سازمان آتش نشانی تهران 
 سال 25

 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی یاوری زیبا  10
بهداشت  دبیرکارگروه برنامه ریزی درسی

 و ایمنی 
 سال 26

 

 

 دهاي آموزش :فرآيند بازنگري استاندار

 برگیزار گرديید اسیتاندارد    بهداشت و ايمنیي    با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  69/5/31طي جلسه اي كه در تاريخ 

سرپرسیت  و تحت عنوان شغل  بررسي   508864074484448    با كد تکنسین عملیات امداد و نجات اتش نشانيآموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .   508864074484446با كد   عملیات امداد و نجات آتش نشاني

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.

 ريزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور  سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خیابان خوش نبش ، زاديتهران، خیابان آ

                                            22519251دورنگار       

                    22519261         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونیکي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  گتتو     سوتاندارد ررهو   را گوينود در بضيوي از مووارد ا    هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار    ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادگيري 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. 

 طول دوره آموزش : 
 تاندارد آموزشي. رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن ب  يك اس

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

 كارورزي:
ضرورت دارد گيرد و  رارورزي صرها در مشاغلي اس  ر  بضد 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 ر  در آن مشاغل خاص مييك واقضي براي مدتي تضريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 گردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي  رتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قياوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير رآيند جمعه

 خواهد بود. 

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

 شايستگي : 
 ها و شرايك گوناگون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد.  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 مضلومات نظري و توانمندي رداقل مجموع 

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

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

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

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

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ر  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ر  رمترين آسيب ب  مييك زيس  وارد گردد.
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 شغل: ندارد آموزش استانام 

 نجات آتش نشاني و عملیات امدادسرپرست 

 :شغلاستاندارد آموزش شرح 

بکارگیری   ر حوزه بهداشت و ایمنی که شامل شایستگی هایداست  غلیشنجات آتش نشانی  عملیات امداد وسرپرست 

 انجهام  ،ارزیابی و نیاز سنجی حادثه و حادثهه دیهدگان  ،ارزیابی ریسک حادثه،مقررات وآیین نامه های شغلی وآتش نشانی

همکاری و هماهنگی بها سهایر    ،ادثهح و محبوسیندستیابی و انتقال مصدومین  ،در ارتفاعکار با طناب  ،های اولیه کمک

 می باشد. تهیه گزارش عملیات امداد و نجات ،تاریکی دود و در جستجو ،های عملیاتی درون و برون سازمانی تیم

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 (ديپلم توسطه دوم )پايان دوره محداقل میزان تحصیالت : 

 يآتش نشان دارا بودن شرايط استانداردهايباجسماني و رواني داشتن سالمت كامل :و ذهني حداقل توانايي جسمي

 508864074464448با كد  حوادث امدادگر : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت     875 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت       01  موزش نظري               :    ی زمان آ

 ساعت       867 ی زمان آموزش عملي                :    

 ساعت       -     كارورزي                       :    زمان ی 

  ساعت       -    ی زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %65كتبي :  - 

 %25عملي : -

 %84اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار  5با ای مرتبط همحیط زیست و رشته  ٬رشته های بهداشت و ایمنیداشتن لیسانس 
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

نییاز سینجي حاد یه ديیدگان ،     ارزيیابي و   ، جستجو درعملیات امیدادونجات  ،ارزيابي ريسک استاندارد شامل اين 

هاي عملییاتي   هماهنگي و همکاري با ساير تیم كانون خطر، انتقال مصدومین به خارج ازدستیابي و  ،هاي اولیه كمک

 نجات تهیه گزارش عملیات امداد و جاني و خسارات مالي و جلوگیري ازبرقراري ارتباطات ،  ،حاضر در محل حاد ه 

 مي باشد.

 

 

 ارد)اصطالحات مشابه جهاني( :اصطالح انگلیسي استاند ٭

FIREFIGHTING  RESCUE  OPERATIONS  SUPERVISOR  

 

 

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

 ارزيابي آبرساني پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشاني-

 هارزيابي خطرات در محیط حريق و حاد -

 هويه در ساختمان و فضاهاي بستهعملیات ت-

 آتش نشان صنعتي-

 

 

 

 

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

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

 ند و مرجع ......................................طبق س                     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 شغل 

  شايستگي  -

 

 موزشساعت آ عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 12 0 4 مقررات وآیین نامه های شغلی وآتش نشانیبکارگیری   1

 15 10 5 ارزیابی ریسک حادثه 2

 15 10 5 ارزیابی و نیاز سنجی حادثه و حادثه دیدگان 3

 24 10 6 های اولیه کمک انجام 4

 21 15 6 در ارتفاعکار با طناب  5

 14 10 4 ادثهح دستیابی و انتقال مصدومین و محبوسین 6

 14 10 4 های عملیاتی درون و برون سازمانی همکاری و هماهنگی با سایر تیم 7

 50 40 10 تاریکی دود و در جستجو 0

 10 6 4 تهیه گزارش عملیات امداد و نجات 9

 875 867 01 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  مقررات وآيین نامه هاي شغلي وري گیبکار 

 آتش نشاني

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 1 86 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 صندلی کاراموز

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 یوترکامپ

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    اجرای مقررات وآیین نامه های شغلی  و قانون کار -

    اجرای مقررات وآیین نامه های آتش نشانی و قانون کار -

    و تنبیه نظام تشویق-

  مهارت :

ختلهف از متهون قهانونی و آیهین     بکارگیری آیین نامه های م-

 ت کار  های وزار نامه

   

    تمرین تشریح قوانین و مقررات اداری -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 طی :توجهات زیست محی

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ارزيابي ريسک حاد ه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 ت بردتخته وای  دانش :

 جعبه کمک های اولیه 

 صندلی کاراموز

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 کامپیوتر

 کپسول آتش نشانی

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    تعاریف و اصطالحات -

    حوادث و رویدادها -

    وضعیت های اضطراری-

    ارزیابی ریسک -

    رسیستم های ایمنی در کا -

  مهارت :

    مانورهای تمرینی ارزیابی ریسک انجام -

    تکمیل چک لیست ها -

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای -

 صرفه جویی درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان-

 کاهش خطردرمحیط کار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی در محیط کار -

 یت ارگونومی هنگام کاررعا -

 محیطی : توجهات زیست

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 نیاز سنجي حاد ه ديدگانحاد ه و ارزيابي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

5 10 15 

 ايمني  ،رش نگ مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 جعبه کمک های اولیه 

 چک لیست 

 صندلی کاراموز

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 کامپیوتر

 کپسول اتش نشانی 

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

     اصطالحات  تعاریف و-

    جمع آوری اطالعات )حادثه و حادثه دیدگان ( -

    بررسی صحنه حادثه -

    تصمیم گیری نحوه -

  مهارت :

    مانورهای تمرینی انجام -

    ارزیابی حادثه -

    حادثه چک لیست  تکمیل-

    نهایی تصمیم گیری-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاي اولیه كمکانجام 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

ولیه به طور جعبه کمک های ا

  کامل

 موزکارآ صندلی

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 کامپیوتر

 کپسول اتش نشانی 

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    تعاریف و اصطالحات -

    اقدامات اولیه در مواجهه با مصدوم-

    CPR احیا قلبی -

    خونریزی و کنترل آن -

    شکستگی و آتل بندی-

    و انواع آن سوختگی-

    حمل مصدوم-

  مهارت :

    C.P.Rانجام تمرینات احیا قلبی -

    نبض گیری و کنترل فشار خون -

    کنترل خونریزی  -

    آتل بندی -

    پانسمان زخم و سوختگی -

    حمل مصدوم -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 وانرژیصرفه جویی درزمان  -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی در محیط کار -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 انجام كمک هاي اولیه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  محیطی : توجهات زیست

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 در ارتفاع كار با طناب

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 15 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

و تجهیزات  انواع طناب و ابزار  دانش :

 کار در ارتفاع

 تخته وایت برد

 جعبه کمک های اولیه 

 موزصندلی کارآ

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 امپیوترک

 تش نشانیکپسول آ

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    تعاریف و اصطالحات -

    گره و انواع آن-

    انواع ابزار کار در ارتفاع -

    های صعود و فرود  انواع کارگاه-

  مهارت :

    انجام گره های مختلف  -

    کار با ابزار در ارتفاع-

    عملیاتی کار در ارتفاع مانورهایانجام -

    

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار-

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی درهنگام کار -

 محیطی : توجهات زیست

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حاد ه دستیابي و انتقال مصدومین و محبوسین

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 84 80 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط محیطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (FIRE BOX)  دانش :

(FIRE NOZZLE) 

اتصاالت 

(CONNECTION) 

 آژیر

 برانکارد

 بلندگو

 بی سیم

 تخته وایت برد

 تلفن

 جعبه آتش نشانی

 جعبه کمک های اولیه

 رادیو

 موزصندلی کارآ

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

  یفیلم آموزش

 کامپیوتر

 تش نشانی کپسول آ

 ماژیک وایت برد

 مانکن مصدوم

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    تعاریف و اصطالحات -

    ارزیابی ریسک حادثه -

    های بادی و جک تجهیزات هیدرولیکی -

    های مختلف شمع زنی در سازه های ناپایدار روش -

    تثبیت سازی  نحوه-

    رها سازی نحوه -

    حمل مصدوم وش ر-

  مهارت :

    تمرین با تجهیزات هیدرولیکی و بادی  -

    انجام مانورهای مختلف آوار-

    انجام مانورهای مختلف تصادفات -

    حمل مصدومین -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 صرفه جویی درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 ستفاده کردن از تجهیزات و ابزاردرست ا--

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی درهنگام کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 دستیابي و انتقال مصدومین و محبوسین حاد ه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاي عملیاتي نگي با ساير تیمهکاري و هماهم

 درون و برون سازماني

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 84  80 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

انواع بیسیم و متعلقات به    دانش :

  تعداد کافی 

 نشانی ماشین آتش 

 موتور دوچرخه

 تخته وایت برد

 جعبه کمک های اولیه 

 موزکارآصندلی 

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 کامپیوتر

 کپسول اتش نشانی

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    در حادثه شرح وظایف وحدود اختیارات نیروهاوارگانهای درگیر-

     سلسله مراتب فرماندهی و فرماندهی واحد -

    ارتباطات روش بر قراری -

    مقررات راهنمایی ورانندگی درون وبرون شهری-

  مهارت :

    انتخاب وسیله نقیله مناسب جهت امدادونجات -

    انتخاب مسیرهای محل آتش سوزی -

عایت مقهررات راهنمهایی و راننهدگی هنگهام راننهدگی بها       ر -

 موتورسیکلت و خودرو ،دوچرخه 

   

    مدادونجات درحین کارکنترل کیفیت وبازرسی وسایل ا -

    اعزام به موقع به محل آتش سوزی جهت امدادونجات -

شناسایی شعاع تحت پوشش ایستگاه آتش نشهانی براسهاس    -

 استاندارد

   

 نگرش :

 اخالق حرفه ایرعایت -

 صرفه جویی دروقت وانرژی-

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 و ابزار درست استفاده کردن از تجهیزات -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی درهنگام کار -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

همکاري و هماهنگي با ساير تیم هاي عملیاتي 

 درون و برون سازماني

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زیست محیطی :

 پسماند دیریتم-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 اريکي تدود و  در  جستجو

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

84 04 54 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 انواع بیسیم و متعلقات   دانش :

 انواع طناب

 تخته وایت برد

 صندلی کاراموز

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 کامپیوتر

رد  تجهیزات حفاظت کنترل ب

  فردی

 ماژیک وایت برد

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    تعاریف و اصطالحات -

    ( Full PPEتجهیزات حفاظت فردی کامل ) -

 ضرورتهای حرکت در دود ، تاریکی و محیط های ناشهناخته   -

دستگاه تنفسهی و محهدودیتها و ضهرورتهای اسهتفاده از آن ،     )

 سترس (ارتباطات ، کنترل ا

   

    های جدید حین جستجو روش ورود به مکان-

    طناب راهنما -

    کنترل برد -

  مهارت :

-Shuffle زدن و نحوه صحیح حرکت در پله ها    

    بکارگیری طناب راهنما-

    کنترل بردبکارگیری -

    تمرین عملیاتی جستجو در دود و تاریکی -

 نگرش :

 اخالق حرفه ای-

 صرفه جویی دروقت وانرژی-

 کارکنانباالبردن سطح سالمت  -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی درهنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 :  عنوان

 تهیه گزارش عملیات امداد و نجات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 2 84 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 تخته وایت برد  دانش :

 صندلی کاراموز

 صندلی مربی

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 کامپیوتر

 یک وایت بردماژ

 میز مربی

 ویدئو پروژکتور

    جمع آوری اطالعاتروش  -

    گزارش نویسی  روش   -

  مهارت :

هها و ثبهت گهزارش در     برگزاری مانور و پرکردن چک لیست-

 مانورهای عملیاتی 

   

    گزارش نویسی از حادثه -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 ژیصرفه جویی درزمان وانر -

 باالبردن سطح سالمت کارکنان -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار  رعایت نکات بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 مدیریت پسماند-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه1 دیتا ویدئوپروژکتور 1

  دستگاه P4 1 کامپیوتربا کلیه متعلقات 2

  دستگاه1 معمولی خودرو آتش نشانی 3

  عدد 1 چوبی میزمربی 4

  عدد 1 چرمی صندلی مربی 5

  عدد 15 چوبی ی کارآموزیصندل 6

  دستگاه 0 ییوکیل6 - )پودر،گازدی اکسیدکربن،فوم،آب(   کپسول های آتش نشانی 7

  جعبه1 استاندارد -با کلیه متعلقات  جعبه کمکهای اولیه  0

  دستگاه1 استاندارد (ram fanرم فن تخلیه دود) 9

  دستگاه 1 گیرنده 4 گازسنج 10

  دستگاه 1 آتش نشاتی و مطابق با استاندارد ایمنی (SCBA)دستگاه تنفسی 11

لباس آتش نشانی کامل نسوز  12

 )چکمه وکاله( بامتعلقات

  دست 4 ینآتش نشا و مطابق با استاندارد ایمنی

  دستگاه1 مطابق با استاندارد ایمنی وآتش نشانی جک بادی وهیدرولیکی 13

  دستگاه1 رد ایمنی وآتش نشانیمطابق با استاندا قیچی هیدرولیکی باکمپرسور 14

  دستگاه 5 مطابق استاندارد آتش نشانی ماسک های مجهز به کانیستر 15

  عدد cm  70×100 1 وایت بردتخته  16

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  85تجهیزات براي يک كارگاه به ظرفیت  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  ت فني و دقیق مشخصا نام  رديف

  عدد 3 وایت برد ماژیک 1

  عدد2 وایت برد تخته پاک کن 2

  عدد 10 کارگاهی نقشه کارگاهی 3

  بستهA4 1 کاغذ 4

 توجه : 

 محاسبه شود نفر 85و يک كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يک نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -         

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  جفت 15 پارچه ای دستکش کار 1

  جفت 5 چرم مرغوب نشانی دستکش آتش 2

  عدد 15 درصد کتان 70 لباس کار 3

  جفت 15 پنجه فوالدی کفش ایمنی 4

  عدد 5 مولتی فیلتر ماسک 5

  عدد c 15کالس  کاله ایمنی 6

  عدد 15 مطابق استاندارد ایرماف 7

  عدد 15 مطابق استاندارد ایرپالگ 0

  عدد 15 مطابق استاندارد عینک حفاظتی 9

  عدد 5 مطابق با استاندارد واحد ایمنی ماسک فرار 10

 شیلنگ آتش نشانی 11

(FIRE HOSE) 

 آلمانی وانگلیسی

 بزرگ-متوسط-کوچک

  عدد 5

 نشانی سرشیلنگ آتش 12

(FIRE NOZZLE) 

 آلمانی وانگلیسی

 بزرگ-متوسط-چککو

  عدد10

 جعبه آتش نشانی 13

(FIRE BOX) 

  عدد 3 مطابق با استاندارد

اتصاالت  14

(CONNECTION) 

 آلمانی و انگلیسی

 بزرگ-متوسط-کوچک

  عدد10

  عدد3 مطابق با استاندارد کمربند ایمنی 15

  دستگاه 3 مطابق با استاندارد بی سیم 16

  ددع 3 مطابق با استاندارد تیفور 17

  عدد 3 مطابق با استاندارد سیم بکسل 10

  حلقه 5 استاندارد طناب 19

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 

 

 


