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 ريزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 121102272222211: شايستگيكد ملي شناسايي آموزش 

 : بهداشت و ایمنی ریزی درسی  اعضاء کارگروه برنامه

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

 مکانیک کارشناسی رضا لیراوی دیلمی 1
فنی  مربی ایمنی وبهداشت وآتش نشانی

 وحرفه ای استان بوشهر
 سال 0

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

 ه(منطقه اقتصادی انرژی پارس)عسلوی
 سال 12

 مدیریت صنعتی کارشناسی سیدمنصورسلطانی 3
 مدرس ایمنی وبهداشت وآتش نشانی

 (12نهم)فاز پاالیشگاه 
 سال 12

 مکانیک کارشناسی ناصرمحمدی 4
 مسئول آموزش ایمنی وبهداشت وآتش نشانی

 (12پاالیشگاه نهم)فاز
 سال 12

 برق کارشناسی فرزاد حاجب 5
 تکارشناس آموزش ایمنی وبهداش

 (12پاالیشگاه نهم)فاز
 سال 0

 سال 22 آتش نشانی شهرتهران 6مدیر آموزش پایگاه  HSE کارشناسی ارشد عباس خدنگی زواره 6

 سال 25 آتش نشانی شهرتهران 6مربی آموزش پایگاه  HSE کارشناسی ارشد رسول شاه محمدی  7

 کارشناسی زیبا یاوری 0
زبان و ادبیات 

 فارسی

بهداشت و  ه ریزی درسیدبیرکارگروه برنام

 ایمنی 
 سال 26

 

 

 

 فرآيند بازنگري استانداردهاي آموزش :

 برگتزار گرديتد استتاندارد    بهداشتت و ايمنتي  با حضور اعضاي كارگروه برنامه ريزي درسي  10/10/37طي جلسه اي كه در تاريخ 

 فرماندهي ستوانح و حريتق   يستگيشابررسي و تحت عنوان  121102272292221 با كد فرماندهي سوانح و حريقآموزش شغل 

 مورد تائید قرار گرفت .  121102272222211با كد 

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 ، تهران، خیابان آزادي

                                            55119511دورنگار       

                    55119501         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  يتتو     سوتاندارد ررهو   محوي  اوار را يوينود در ب اوي از مووارد ا     هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در   ها و توانمندي مشخصات شايستگي

 .شود مي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل.  ي يادييري براي رسيدن ب  شايستگي نقش 

 نام يك شغل :  
 شود.  طالق ميرود ا هاي خاص ا  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، اارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي       اي شامل مهم بياني 

 شراي  ااري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل. 

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

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

 كارورزي:
ييرد و ضرورت دارد  اارورزي صرها در مشاغلي اس  ا  ب د از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت محدود يا با ماا  صورت مي

 د در محل آموزش ب  صورت ت وريوك ا  در آن مشاغل خاص محي  واق ي براي مدتي ت ريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ا  هر
 يردد.( آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واق ي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي با استتاده از عكس مي

 ابي : ارزشي
اي  اتبي عملي و اخالق ررهو  ، عمليبخش   ، ا  شامل سآوري شواهد و قااوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خير هرآيند جمع
 خواهد بود. 

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

 ستگي : شاي
 ها و شراي  يونايون ب  طور مورر و اارا برابر استاندارد.  توانايي انجام اار در محي 

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

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

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

 نگرش : 
 باشد.   ياي م اخالق رره  هاي غير هني و اي از رهتارهاي عاطتي ا  براي شايستگي در يك اار مورد نياز اس  و شامل مهارت مجموع 

 ايمني : 
 شود. مواردي اس  ا  عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محي  اار مي

 توجهات زيست محيطي :

 مالرظاتي اس  ا  در هر شغل بايد رعاي  و عمل شود ا  امترين آسيب ب  محي  زيس  وارد يردد.
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 : شايستگياستاندارد آموزش نام 

 حريق فرماندهي سوانح و

 :شايستگياستاندارد آموزش شرح 

بکارگیری ضوابط ایمنی  از قبیل ییکارهاشامل که در حوزه بهداشت و ایمنی است  شایستگیحریق  فرماندهی سوانح و

اجرای عملیات امداد و مدیریت بحران ،حوادث طبیعی د دراجرای عملیات امدامدیریت بحران و ،محیط کار بهداشت در و

مادیریت در  و  ICS فرمانادهی حادهاه  ،امداد نجاات و  ،عملیات آتش سوزیدر فرماندهی و مدیریت ،حوادث صنعتی در

ان آتش نشو آتش نشانی صنعتی ،ن عملیات امداد و نجات آتش نشانیکه با مشاغل تکنسی باشدی م ایستگاه آتش نشانی

 باط است .در ارت

 : وروديهاي كارآموز  ويژگي

 سال سابقه كار در واحدهاي عملیات آتش نشاني 12با ديپلم حداقل میزان تحصیالت : 

 متناسب با شرايط فیزيكي آتش نشانداشتن سالمت كامل جسماني و رواني :  و ذهني حداقل توانايي جسمي

يا  121102272212221با كد  نجات آتش نشاني و ادامد عملیات گذارندن دوره تكنسین: نیاز هاي پیش مهارت

  121102272222221آتش نشاني صنعتي با كد 

 :آموزش دوره  طول

 ساعت   192 طول دوره آموزش                    :     

 ساعت    27    ت زمان آموزش نظري               :   

 ساعت    17  ت زمان آموزش عملي                :    

 ساعت     -      كارورزي                       :  زمان ت 

  ساعت     -  ت زمان پروژه                            :    

 بندي ارزشیابي) به درصد (  بودجه

 %01كتبي :  - 

 %51عملي : -

 %12اي : اخالق حرفه -

 اي مربیان : هاي حرفه صالحیت

 مرتبطسال سابقه کار  10با ، محیط زیست و رشته های مرتبط ایمنی در رشته های بهداشت و  لیسانس
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 تعريف دقیق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

ارتباط با اجراي عملیات امتداد  ، توانايي ارزيابي سوانح و آتش سوزي ها ، زمینه مديريت بحران  شايستگي دراين 

 (ICSفرمانتدهي حادهته )   عملیتات آتتش ستوزي،    درفرمانتدهي   در حوادث طبیعي و صنعتي، توانايي متديريت و 

Incident Command System مي باشد. مديريت در ايستگاه و 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

FIRE AND ACCIDENTS COMMAND 

ICS (incident command system) 

Iocm (incident operation command system) 

 

 

 

 

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

 نجات آتش نشاني و تكنسین عملیات امداد-

 آتش نشان صنعتي-

 آتش نشان-

 

 

 

 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 شغل 

 شايستگي  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 10 7 3 محیط کار بهداشت در بکارگیری ضوابط ایمنی و  1

 24 16 0 حوادث طبیعی اجرای عملیات امداد درمدیریت بحران و  2

 24 16 0 حوادث صنعتی اجرای عملیات امداد درو مدیریت بحران  3

 32 22 10 امداد نجات و ،عملیات آتش سوزی در فرماندهی و مدیریت  4

 ICS 6 10 16 فرماندهی حادهه 5

 20 16 12 مدیریت در ایستگاه آتش نشانی 6

 192 17 27 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ت درمحیط كارگیري ضوابط ايمني وبهداشبكار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

3 7 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز  دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 یفایل آموزش

 فیلم آموزشی

 دستگاه تنفسی

 (ram fanرم فن تخلیه دود)

 های اولیه  جعبه کمک

 گازسنج

 تجهیزات حفاظت فردی

 کپسول اطفاء حریق

 

    آن بروز نحوه پیشگیری از حوادث و -

    عوامل شیمیایی  -

    عوامل فیزیکی  -

    تجهیزات استفاده از موارد ایمنی در هنگام-

    های اولیه جعبه کمک -

    محیط های آلوده محاسبات آن در دستگاه تنفسی و -

    عملیات کنترل سالمتی افراد درروش -

    نحوه تست سالمتی افراد -

    امداد عملیات نجات و هنگام در ایمنی -

    آتش نشانی در ماشین آالتایمنی  موارد -

    محیط کار ربهداشت د بکارگیری ضوابط ایمنی و روش -

  مهارت :

    کنترل  و پیشگیری ازبروزحوادث -

    عوامل شیمیایی  مقابله با -

    عوامل فیزیکی  مقابله با -

    تجهیزات استفاده از هنگام دررعایت ایمنی  -

    های اولیه استفاده از جعبه کمک -

    کار با دستگاه تنفسی  -

    عملیات اد درکنترل سالمتی افر -

    تست سالمتی افراد -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گیري ضوابط ايمني وبهداشت درمحیط كاربكار

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 آموزشي مصرفي و منابع

     مهارت:

    امداد عملیات نجات و هنگام دررعایت ایمنی  -

    آتش نشانی ماشین آالترعایت موارد ایمنی هنگام کار با  -

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 انرژی صرفه جویی درزمان و -

 افرادباالبردن سطح سالمت  -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار -

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک ودفع مناسب پسماند -
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

اجراي عملیات امتداد درحتوادث    ومديريت بحران 

 طبیعي

 وزشزمان آم

 جمع عملی نظری 

0 16 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموزصندلی   دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

  A4کاغذ 

 دکارخو

 جعبه کمک های اولیه

 کپسول اطفاء حریق

 

    مفاهیم مدیریت بحران -

    اسکان مصدومین های اضطراری عملیاتی و اردوگاه -

    نجات  و عملیات امداد سلسله مراتب-

    روش اولویت بندی نقاط بحرانی برای شروع عملیات-

    بروز اخبارکذب ونگران کننده روش پیشگیری از-

    گسترش عوارض ناشی از بالیای طبیعی روش پیشگیری از-

  مهارت :

هااای  انتخاااب محاال مناسااب اسااکان وتشااکیل اردوگاااه  -

 اضطراری برای استقرارمصدومین ورهبری عملیات واجساد

   

    رهبری عملیات امداد ونجات -

    اولویت بندی نقاط بحرانی برای شروع عملیات -

    یشگیری ازبروز اخبارکذب ونگران کنندهکنترل وپ -

    پیشگیری ازگسترش عوارض ناشی از بالیای طبیعی -

    کنترل روانی حوادث-

    تمرین عملیات-

    تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد-

 نگرش:

 رعایت اخالق حرفه ای -

 انرژی  زمان و صرفه جویی در-

 افرادباالبردن سطح سالمت -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

اجراي عملیات امتداد درحتوادث    ومديريت بحران 

 طبیعي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش:

 فردی وسایل حفاظت نگهداری از-

 محیط کار در کاهش خطر-

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 محیطی : توجهات زیست

 دفع مناسب پسماند  تفکیک و-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

درحتوادث   اجراي عملیات امتداد و مديريت بحران 

 صنعتي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 16 24 

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط محیطي توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

 صندلی کارآموز  دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 فایل آموزشی

 اسک فرارم

 فیلم آموزشی

  A4کاغذ 

 خودکار

 جعبه کمک های اولیه

 کپسول اطفاء حریق

 

 

    مفاهیم مدیریت بحران درصنعت -

    اسکان مصدومین ( وMUSTER POINTنقاط امن) -

    در صنعت نجات و عملیات امداد سلسله-

    روش اولویت بندی نقاط بحرانی برای شروع عملیات-

    نگران کننده بروز اخبارکذب و یری ازروش پیشگ-

    گسترش عوارض ناشی از حوادث صنعتی روش پیشگیری از-

    روش مقابله با سوانح انسانی-

    حریق ها و حوادث عمد و غیر عمد-

    روش مدیریت بحران در حوادث-

  مهارت :

تشاکیل نقااط امان بارای      انتخاب محل مناسب اساکان و  -

 رهبری عملیات واجساد مصدومین و راراستق

   

    رهبری عملیات امداد ونجات -

    اولویت بندی نقاط بحرانی برای شروع عملیات -

    نگران کننده بروز اخبارکذب و پیشگیری از کنترل و -

    پیشگیری ازگسترش عوارض ناشی از بالیای طبیعی -

    ی سناریوهای مرتبطتمرین عملیات با طراح-

    ارزیابی ریسک در صنعت-

 نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

اجراي عملیات امتداد درحتوادث   و مديريت بحران 

 صنعتي

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني ،نگرش مهارت، ،دانش

 مرتبط حیطيم توجهات زيست

 ، موادابزار ،تجهیزات

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش:

 انرژی زمان و صرفه جویی در -

 افرادباالبردن سطح سالمت  -

 درست استفاده کردن از تجهیزات و ابزار-

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار  رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 محیطی : هات زیستتوج

 دفع مناسب پسماند تفکیک و-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

نجات  ،فرماندهي درعملیات آتش سوزي  مديريت و

 امداد و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

10 22 32 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموزصندلی   دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 جعبه کمک های اولیه

 کپسول اطفاء حریق

 

    خصوصیات فرماندهی حریق-

    فرم های ارزیابی انواع-

    ارزیابی علل حادهه های روش-

    (SOPروش های عملیاتی استاندارد های)-

    تهاجمیعملیات روش های عملیات تدافعی و-

    روش های سازماندهی درحوزه عملیات-

    سلسه مراتب فرماندهی درآتش نشانی -

    اقدامات اضطراری هنگام مبارزه با حریق -

    ر عملیاتروش های رهبری د-

    وظایف جمعی ایشانو روش های تشخیص وظایف فرمانده -

    آتش نشانی سلسله مراتب فرماندهی در-

  مهارت :

    تکمیل کردن آن استفاده از فرم های ارزیابی و -

    ارزیابی علل حادهه -

    (SOPاستاندارد های) اجرای عملیات -

    تمرینات عملیاتی-

    عملیات تهاجمی عملیات تدافعی وانجام  -

    حوزه عملیات سازماندهی در -

    اقدامات اضطراری هنگام مبارزه با حریق -

    تشخیص وظایف فرمانده و وظایف جمعی ایشان -

    وظایف رهبری افسران آتش نشانیانجام  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

نجات  ،فرماندهي درعملیات آتش سوزي  يريت ومد

 امداد و

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 رعایت اخالق حرفه ای  -

 انرژی زمان و صرفه جویی در -

 افرادسطح سالمت باالبردن  -

 ایمنی و بهداشت : 

 کارمحیط در  رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 مناسب پسماند و دفع تفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 (ICS) فرماندهي حادهه

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 10 16 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموزصندلی   دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 فایل آموزشی

 فیلم آموزشی

 های اولیهجعبه کمک 

 کپسول اطفاء حریق

 

    روش جمع آوری اطالعات-

    اصطالحات فرماندهی حادهه مفاهیم و -

    سیستم فرماندهی حادهه -

    روش های مدیریت نفرات در محل حادهه-

    سازماندهی روش های تعیین خط مشی و-

و نکاات   مسئولیت هاا  ، تقسیم کار برنامه ریزی،های  روش-

 فرماندهی لیدی درک

   

  مهارت :

 و نکاات کلیادی در   مسئولیت ها ، تقسیم کار برنامه ریزی، -

 فرماندهی

   

    نفرات در محل حادههکردن مدیریت  -

    فرماندهی درحادهه -

    تمرینات عملیاتی-

    تکمیل فرم های مربوطه و ارزشیابی -

 نگرش :

 اخالق حرفه ایرعایت -

 انرژی وقت و رفه جویی درص-

 افرادباالبردن سطح سالمت  -

 ایمنی و بهداشت : 

 کارمحیط در  رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 مناسب پسماند دفع  وتفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 يستگاه آتش نشانيا مديريت در

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

12 16 20 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 کارآموزصندلی   دانش :

 میز مربی

 صندلی مربی

 تخته وایت برد

 ماژیک وایت برد

 ویدئو پروژکتور

 کامپیوتر

 آموزشی فایل

 فرم چک لیست روزانه

فرم چک لیست تحویل 

 وتحول ایستگاه

 خودرو آتش نشانی

 کپسول اطفاء حریق

 جعبه کمک های اولیه

لباس آتش نشانی کامل نسوز 

 بامتعلقات)چکمه وکاله(

 شیلنگ آتش نشانی

 نشانی سرشیلنگ آتش

 جعبه آتش نشانی

 اتصاالت 

 فیلم آموزشی

 

    ایستگاه وظایف فرمانده در -

    وظایف شغلی آتش نشان -

    ساختار سازمانی-

    نظام تنبیه و تشویق -

     رئیس ایستگاه شغلیوظایف -

    در ایستگاه آتش نشانیچک لیست  وروش بازرسی -

    ایستگاه در  و تحول روش تحویل-

پرسانلی  استانداردهای ممیزی جهت ارزیابی تشکیالتی  انواع-

 های آتش نشانی ی ایستگاهعملیات و

   

    مکاتبات اداری-

  مهارت :

    هنگام کار وظایف فرمانده در کنترل -

    وظایف شغلی در آتش نشانی کنترل -

    آتش نشانی ایستگاه وظایف انبار دار در کنترل -

    آتش نشانی وظایف کاری رئیس ایستگاه کنترل -

    ایستگاه آتش نشانیچک لیست در  بازرسی و -

    وظایف اصلی روزانه در ایستگاه آتش نشانی اجرای -

 استانداردهای ممیازی جهات ارزیاابی تشاکیالتی و     اجرای -

 های آتش نشانی عملیاتی ایستگاه

   

    برگزاری کارگاه تشریح وظایف-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تگاه آتش نشانيايس مديريت در

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  نگرش :

 اخالق حرفه ایرعایت -

 انرژی وقت و صرفه جویی در-

 افرادباالبردن سطح سالمت  -

 تجهیزات و ابزار درست استفاده کردن از -

 ایمنی و بهداشت : 

 در محیط کار  رعایت بهداشت عمومی و فردی -

 رعایت ارگونومی هنگام کار -

 توجهات زیست محیطی :

 دفع مناسب پسماند  تفکیک و-
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضیحات   تعداد مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  دستگاه 1 دیتا پروژکتور ویدئو 1

  دستگاه P4  1 با کلیه متعلقات کامپیوتر 2

  دستگاه 1 معمولی خودرو آتش نشانی 3

   عدد 1 چوبی مربی میز 4

  عدد 1 چرمی چرخ دار صندلی مربی 5

  عدد 15 پالستیکی -چوبی یکارآموزصندلی  6

 کپسول آتش نشانی 7

 

 فوم، سیدکربن،،گازدی اکیپودر

 یگرمکیلو 6 -آب

  دستگاه 5

  جعبه 1 استاندارد -درب دار  تجهیزات کامل جعبه کمکهای اولیه با 0

  عدد 1 استاندارد (ram fanرم فن تخلیه دود) 9

  عدد 2 گیرنده 4 گازسنج 10

  دستگاه 2 آتش نشاتی و استاندارد ایمنی (SCBA)دستگاه تنفسی 11

  دست 5 نسوز با متعلقات)چکمه و کاله( کامل لباس آتش نشانی  12

  عدد 100cm  1×70 تخته وایت برد  13

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود.  11تجهیزات براي يك كارگاه به ظرفیت  -

 

 

 

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 3از هرکدام ، قرمز، سبز بی آ وایت برد ماژیک 1

  عدد 1 وایت برد تخته پاک کن 2

  عدد 10 کارگاهی نقشه  3

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 11و يك كارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -
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  برگه استاندارد ابزار  -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  جفت 15 پارچه ای تکش کاردس 1

  جفت 15 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 استاندارد ایرماف 7

  عدد 15 استاندارد ایرپالگ 0

  عدد 15 استاندارد عینک حفاظتی 9

  عدد 5 مطابق با استاندارد واحد ایمنی ماسک فرار 10

11 
 شیلنگ آتش نشانی

(FIRE HOSE) 

 و انگلیسیآلمانی 

 بزرگ -متوسط -کوچک
  عدد 5

12 
 نشانی سرشیلنگ آتش

(FIRE NOZZLE) 

 آلمانی و انگلیسی

 بزرگ -متوسط -کوچک
  عدد 10

13 
 جعبه آتش نشانی

(FIRE BOX) 
  عدد 2 ندارداستا

 (CONNECTIONاتصاالت ) 14
 انگلیسی آلمانی و

 بزرگ -متوسط -کوچک
  عدد 10

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -

 

 


