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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 907193713333301 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 : بهداشت و ايمنيريزی درسي   اعضاء کارگروه برنامه

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

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

 سال HSE 9مربي و مدرس  مهندسي برق کارشناسي ارشد زهرا تاج پیکر 2

 سال HSE 11رس مربي و مد بهداشت محیط کارشناسي  قهفرخي خاطره جوانبخت 3

 HSE ارشد  يکارشناس عباس خدنگي زواره  4
 مدير آموزش پايگاه شماره

 آتش نشاني شهر تهران 1 
 سال  22

 HSE ارشد  يکارشناس رسول شاه محمدی  5
مربي آتش نشاني پايگاه 

 شهر تهران 1شماره 
 سال  25

 زبان و ادبیات فارسي کارشناسي زيبا ياوری 1
ريزی  دبیرکارگروه برنامه

 بهداشت و ايمني  درسي
 سال 21
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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.

 درسيريزي  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

 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 ايف و توانمندياي از وظ 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 

 از شغل. شرايك راري و استاندارد عملكرد مورد ني

 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 ها و توانايي رداقل شايستگي

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

 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.( مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نميآموزد و ضرورت دارد مدتي در يك  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. اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي وزشي و رره هاي آم  رداقل توانمندي

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

 دانش : 
، رياضوي توانود شوامل علووم هاي )    ر  مي يهاي ذهني الزم براي رسيدن ب  يك شايستگي يا تواناي 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 در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارت اي از رهتارهاي عاطتي ر  براي شايستگي مجموع 

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

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

 ( RBIبازرسي بر مبناي ريسک )

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

مسئولیت ها آموزش و تايید ،RFIتشکیل تیم ،شايستگي است که بازرسي بر مبنای ريسک بازرسي بر مبنای ريسک 

 ارزيابي مجدد ازرسي ،پیاده سازی يک برنامه بازرسي قابل اطمینان،صالحیت ها ،مدريت ريسک، طراحي استراتژيهای ب

و جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز BRIمديريت  بررسي شواهد يک فرايند موثر ، بازرسي برمبنای ريسک،

حريق و های ارزياب ريسک و ايمني و بهداشت شغلي و ارزيابي خطر در محیط باشد و با استاندارد ميRBIجهت انجام 

 باشد. حادثه در ارتباط مي

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 رشته هاي فني و مهندسيفوق ديپلم  حداقل میزان تحصیالت : 

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

 ندارد   : نیاز هاي پیش مهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   133   :             طول دوره آموزش            

 ساعت    93   ـ زمان آموزش نظري               :    

 ساعت   13    ـ زمان آموزش عملي                :    

 ساعت         كارورزي                       :     زمان ـ 

  ساعت         ـ زمان پروژه                            :    

 ندي ارزشیابي) به درصد ( ب بودجه

 %07كتبي :  - 

 %57عملي : -

 %13اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 سال سابقه کار 2با حداقل رشته های مرتبط ، محیط زيست وايمني  بهداشت، لیسانس و باالتر در رشته های
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 تجهیزات  ويسک حاکم بر واحدهای عملیاتي میزان رمحاسبه 

 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

Risk –based inspection 

 

 

 

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

 ارزياب ريسک ايمني و بهداشت شغلي-

 ارزياب خطرات در محیط حريق و حادثه -

 

 

 

 شناسي و سطح سختي كار : ايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیبج ٭

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

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

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

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

 كارها  -

 

 ساعت آموزش عناوين رديف

 جمع عملي نظري

 11 7 4 مديريت ريسک  1

 9 1 3 سي بر مبنای ريسک بازر  2

 10 7 3 صالحیتها تأيید و آموزش ، مسئولیتها،  RBIتشکیل تیم  3

 12 9 3 بازرسي های استراتژی طراحي 4

 14 10 4 موثر و اطمینان قابل بازرسي برنامه يک سازی پیاده 5

 11 12 4 ريسک مبنای بر بازرسي مجدد ارزيابي 1

 RBI 5 13 10مديريت  موثر فرآيند يک اراستقر شواهدبررسي   7

 RBI 4 1 10 آنالیز انجام جهت نیاز مورد اطالعات و ها داده آوری جمع 0

 133 13 93 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 مديريت ريسک

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 7 11 

 ايمني  ،نگرش  ،مهارت  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    تعريف مديريت ريسک 

    استراتژی های مديريت ريسک

    تشريح مديريت ريسک با انجام بازرسي

    

  مهارت :

    مديريت ريسک با انجام بازرسي 

    

    

 نگرش :

 تعهد و مسئولیت پذيری

 رعايت اخالق حرفه ای 

 صرفه جويي در مواد مصرفي ،انرژی و زمان

 ايمني و بهداشت : 

 رگونومي هنگام کاررعايت ا

 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار

 توجهات زيست محیطي :

 تفکیک صحیح پسماند و دفع مناسب آن
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 شاستاندارد آموز

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 ريسک  مبنای بر بازرسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 1 9 

 ايمني ،شنگر مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

 

 

    بر مبنای ريسک و مباني آن تعاريف و اصطالحات در بازرسي

    RBIانواع ارزيابي های 

    مشخصات سیستم جامع بازرسي بر مبنای ريسک

     ارزيابي ريسک استانداردروش های با ديگر   RBIارتباط

     های ايمني بر مبنای ريسک با ديگر روش   RBIارتباط

  مهارت :

    RBIاسو اجرای برنامه بازرسي بر استدوين 

    از منابع مربوطه RBIاستانداردهای مرتبط با استخراج 

    های ايمني مورد نظر تعیین روش

    بازرسي بر مبنای ريسک

 نگرش :

 کاهش خطرات 

 فه ای رعايت اخالق حر

 صرفه جويي در وقت و انرژی و مواد مصرفي 

 ايمني و بهداشت 

 رعايت نکات ايمني هنگام کار

 رعايت ارگونومي هنگام کار 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار

 محیطي : توجهات زيست

 دفع صحیح پسماند 
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

  عنوان : 

 آموزش و تائید صالحیت هاها، ولیتئمس،  RBIتیم تشکیل 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 7 10 

 ايمني ،نگرش ت،مهار ،دانش

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

    فعالیت تیميشرح 

    مديريت پرسنل ارزيابي ريسکهای  روش

    RBI تیم شايستگي های مورد نیاز

    RBIروش های تايید صالحیت پرسنل برای اجرای 

  مهارت :

    ها تعیین اعضای تیم، وظايف و مسئولیت

    نیازسنجي آموزشي پرسنل

    تعیین برنامه های آموزشي پرسنل

    RBIتمرين عملیاتي تیم 

    RBIتیم تشکیل 

 گرش :ن

 کار گروهي مشارکت در

 رعايت اخالق حرفه ای 

 صرفه جويي در مواد مصرفي وقت و انرژی

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت ارگونومي هنگام کار 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع مناسب پسماند

- 
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

 طراحي استراتژی های بازرسي

 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 :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 بيمیز مر

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    طراحي برنامه های بازرسيروش 

    تجهیزات جهت بازرسيانواع 

    مجهوالت و روش های مواجه با آن

    

  مهارت :

    انتخاب تجهیزات جهت بازرسي

    ه سرويسبازرسي اولیه قبل از ورود تجهیزات ب

    بازرسي پس از ورود تجهیزات به سرويس

    مواجهه با مجهوالت

 نگرش :

 کارگروهي

 رعايت اخالق حرفه ای

 صرفه جويي در مواد مصرفي ،انرژی و زمان 

 ايمني و بهداشت : 

 هنگام کار ايمنيارگونومي رعايت 

 رعايت نکات ايمني هنگام کار با تجهیزات 

 ست محیطي :توجهات زي

 در تجهیزات سرويس شده به محیط زيست  تجلوگیری از ورود  ضايعات غیر قابل بازياف
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 پیاده سازی برنامه بازرسي قابل اطمینان و موثر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 10 14 

 يايمن  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    های بازرسي موضعي تکنیک ها و روش

    تکنیک های بازرسي از راه دور

    

    

  مهارت :

    ارزيابي عملکرد و قابلیت اطمینان بازرسي

    های موضعي انجام بازرسي 

    انجام بازرسي از راه دور

    تائید صالحیت بازرسي

 نگرش :

 رعايت اخالق حر فه ای 

 شرکت در کار تیمي 

 رفي ،انرژی و زمانصر فه جويي در مواد مص

 ايمني و بهداشت : 

 ارگونومي هنگام کار رعايت 

 رعايت بهداشت عمومي و فردی در محیط کار 

 رعايت نکات ايمني در بازرسي ها

 توجهات زيست محیطي :

 بررسي جنبه های زيست محیطي در بازرسي ها
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 يابي مجدد بازرسي بر مبنای ريسکارز

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 12 11 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 سول آتش نشانيکپ

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    های بازرسي و فعالیتمکانیزم های تخريب 

    ( ffsروش ارزيابي های مناسب سرويس دهي )

    

    

  مهارت :

    ( ffsارزيابي مناسب بودن بازرسي برای سرويس دهي) 

    رسي هاارزيابي مجدد پس از انجام باز

    تغییرات در فرايند تاسیسات ايجاد

    

 نگرش :

 شرکت در کار تیمي 

 رعايت اخالق حر فه ای 

 صرفه جويي در مواد مصرفي زمان و انرژی

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار

 رعايت ارگونومي هنگام کار

 توجهات زيست محیطي :

 ب پسمانددفع مناس
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

   عنوان :

 RBIاستقرار يک فرايند موثر و مديريت بررسي شواهد 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 13 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  :دانش 

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ماژيک وايت برد

 تابلو وايت برد

 

    RBIمديريت فرايند روش 

    RBI اهداف

    همکاری و ارتباطاتروش 

    RBIصالحیت تیم  

    فرايند موثر  مولفه های استقرار يک

  مهارت :

    تخصیص وظايف ، قابلیت حسابرسي و منابع

    آنالیز ريسک و برنامه ريزی بازرسي

    RBI فرايند یاجرا

    RBI تیم   سنجش عملکرد

    ممیزی فرايند

 نگرش :

 تعهد و مسئولیت پذيری

 رعايت اخالق حر فه ای 

 رژی وزمانصرفه جويي در مواد مصرفي ،ان

 ايمني و بهداشت : 

 ارگونومي هنگام کار رعايت 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي هنگام کار 

 توجهات زيست محیطي :

 دفع مناسب پسماند
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 RBIاطالعات موردنیاز جهت انجام آنالیز جمع آوری داده هاو

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 1 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 (رايانه )لپ تاب  دانش :

 ويدئو پروژکتور

 پرده نمايش

 صندلي کارآموز

 صندلي مربي

 میز مربي

 کپسول آتش نشاني

 جعبه کمک های اولیه

 ردماژيک وايت ب

 تابلو وايت برد

 

    RBIداده های مورد نیاز 

    کیفیت داده ها

    کدها و استانداردهای ملي و بین المللي

    

  مهارت :

    جمع آوری داده ها

    آنالیز داده ها

    

 نگرش :

 دقت در کار 

 فه ای رعايت اخالق حر

 صرفه جويي در زمان ،انرژی و مواد مصرفي 

 ايمني و بهداشت : 

 رعايت نکات ايمني 

 رعايت بهداشت فردی و عمومي در محیط کار

 توجهات زيست محیطي :

 دفع مناسب پسماند
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  برگه استاندارد تجهیزات -

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه1 سیستم کامل (رايانه )لپ تاب 1

  دستگاه 1 1200*1000با وضوح تصوير  ويدئو پروژکتور 2

  عدد1 اتومات 3×2 پرده نمايش 3

  عدد15 چوبي صندلي کارآموز 4

  عدد1 چرمي صندلي مربي 5

  عدد1 چوبي میز مربي 1

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

  جعبه 1 داستاندار جعبه کمکهای اولیه 0

  عدد 1 پالستیکي متوسط سطل زباله 9

  عدد 1 70×100 وايت برد 10

 توجه : 

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

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  شیشه  1 محلول ضد عفوني بتادين 1

  شیشه  1 سفید الکل 2

  عدد5 جامع يا مايع صابون 3

  مقدارالزم به حاوی مواد ضدعفوني کننده مواد شوينده محیط کار 4

  بسته A4 1 کاغذ 5

  بسته 1 پالستیکي مقاوم کیسه زباله 1

  عدد 3 ، سبزقرمز  ،آبي ماژيک 7

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 17ت و يک كارگاه به ظرفیمواد به ازاء يک نفر  -

 

  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 5 70×100 مربوطه پوسترهای آموزشي 1

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 


