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   ي درسیدفتر طرح و برنامه ها :نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  

  3257-47-003-1:  شغل آموزش کد ملی شناسایی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسی

 پالك ، اي کشور  ، سازمان آموزش فنی و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خیابان نصرت    ، خیابان خوش شمالیخیابان آزادي    –تهران 

97  

  66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الکترونیکی 

  

  

  :اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزي درسی رشته بهداشت و ایمنی 

  زیبا یاوري

  ارژنگ بهادري

  مهران علی نژاد

  بامداد کتانچی

 

   : دارد آموزش شغلهمكار براي تدوين استانحوزه هاي حرفه اي و تخصصي 

  )ساوه ( آموزشگاه ایمنی رایان در استان مرکزی  -

  آتش نشانی شهرستان ساوه -

  اداره کار شهرستان ساوه-

  دفتر طرح و برنامه های درسی -

  : فرآيند اصالح و بازنگري 

-  

-  
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    شایستگی    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگی  ردیف
آخرین مدرك 

  تحصیلی 
  ایمیل تلفن و، رس  آد  سابقه کار مرتبط  شغل و سمت   رشته تحصیلی

  مهران  1

  علی نژاد

  بهداشت لیسانس

 حر فه اي

متخصص از 

  حوزه اشتغال

سال  سابقه کار  17

  و آموزش در صنایع

 2201214-0255:تلفن ثابت 

  09125249102: تلفن همراه 

: ایمیــــــــــــــــــــــــــــــل 

mehran.alinezhad@yahoo

.com  

 –خ شریعتی -آموزشگاه رایان  :آدرس 

  ساوه 

  
  آتش نشان فوق دیپلم  دهمرتضی درخشن  2

 صنعتی

متخصص از 

  حوزه اشتغال

سال اجراي  25

عملیات و آموزش در 

  صنایع

 2342444-0255:تلفن ثابت 

  09126550063: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  آتش نشانی شهر صنعتی ساوه  : آدرس 

حفاظت و بهداشت  لیسانس  بهروز ابوالفتحی  3

 کار

متخصص حوزه 

  اشتغال

 سال سابقه 25

بازرسی و آموزش در 

  صنایع

 2238899-0255:تلفن ثابت 

  09122551471: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  اداره کار شهرستان ساوه : آدرس 

  

نماینده دستگاه  برق الکترونیک فوق دیپلم  پژمان عبدالکریمی  4

  تخصصی

مدیر آتش ( 

نشانی شهر 

  )صنعتی 

سال  سابقه  15

 –اجراي عملیات 

  آموزش و مدیریت

 2342444-0255:فن ثابت تل

  09122561469: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  آتش نشانی شهر صنعتی ساوه  : آدرس 
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  : تعاريف 

  : استاندارد شغل 

  د موثر در محـيط كـار را گوينـد در بعضـي از مـوارد اسـتاندارد حرفـه اي نيـز گفتـه          مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكر

  .مي شود

  : استاندارد آموزش 

  . ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل  نقشه

  :  نام يك شغل 

  . ار مي رود اطالق مي شود به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظ

  : شرح شغل 

هـا ،  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسـئوليت  

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 

  : طول دوره آموزش 

  . نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي حداقل زمان و جلسات مورد 

  : ويژگي كارآموز ورودي 

  . حداقل شايستگي ها و توانايي هايي كه از يك كارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود 

  :کارورزی

یا با ماکت صورت می گیرد و ضـرورت  کارورزی صرفا در مشاغلی است که بعد از آموزش نظری یا همگام با آن آموزش عملی به صورت محدود 

مانند آموزش یک شایستگی که فرد در محل آموزش به صـورت  .(دارد که در آن مشاغل خاص محیط واقعی برای مدتی تعریف شده تجربه شود

  .)ل نمی گرددتئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغ

  : ارزشيابي 

كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كـه شـامل سـ   فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

  . اي خواهد بود  حرفه

  : صالحيت حرفه اي مربيان 

  .د انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندار

  : شايستگي 

  . توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و كارا برابر استاندارد 

  : دانش 

( كـه مـي توانـد شـامل علـوم پايـه       . حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانـايي  

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ك ، فيزيرياضي 

  : مهارت 

  . معموالً به مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . حداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن به يك توانمندي يا شايستگي 

  : نگرش 

  .  هارت هاي غير فني و اخالق حرفه اي مي باشد مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي كه براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل م

  : ايمني 

  .مواردي است كه عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محيط كار مي شود 

  :توجهات زيست محيطي 

 .مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد
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   :ش شغل استاندارد آموزنام 

  آتش نشان 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

یا  نوع و تعداد اطفائیه ،رهایی از قبیل محاسبه بار حریق یا وسعت حادثه آتش نشان شغلی است در بهداشت و ایمنی که کا

، انجام تست هاي تخصصی براي حفظ و ، انجام تمرینات و مانورها تخصصی براي ارتقا آمادگی تجهیزات امداد و نجات 

ریق و یا حوادث غیر ، بازرسی از قسمت هاي مختلف محل حادثه به منظور کشف و یا پیشگیري از حنگهداري تجهیزات 

، استقرار صحیح ، دریافت و انتقال پیام با تجهیزات تخصصی و انجام اقدامات مقتضی در عملیات اطفا یا امداد و نجات مترقبه 

به امداد گران و ، کمک رسانی هیزات ، هماهنگی با اعضاي تیم جهت استفاده بهینه از تجتجهیزات در محل عملیات 

ی از عملکرد روزانه و درخواست هاي کاري را انجام می دهد و با استانداردهاي مسئول حفاظت و مصدومین و گزارش نویس

  .، فرمانده عملیات و امدادگر حوادث در ارتباط می باشد امداد و نجات ، تکنسین عملیات ایمنی سرآتش نشان 

  : وروديویژگی هاي کارآموز 

  دیپلم :میزان تحصیالت حداقل 

  سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهنی سمیتوانایی جحداقل 

  ندارد :  مهارت هاي پیش نیاز

:آموزش دوره  طول  

  ساعت   250:   طول دوره آموزش                    

  ساعت    85:   ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت    95  : ـ زمان آموزش عملی                

  ساعت   50:                کارورزي           زمان ـ 

   ساعت   20:   ـ زمان پروژه                            

 ) به درصد ( بودجه بندي ارزشیابی 

  %25:  کتبی - 

  %65:عملی  - 

  %10:اخالق حرفه اي  - 

:صالحیت هاي حرفه اي مربیان   

  طکار مرتب سال سابقه 3لیسانس بهداشت حرفه اي یا حفاظت و ایمنی با -

  سال سابقه کار مرتبط 4مدرس سازمان آتش نشانی با -
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 ٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) : 

، مال و حفظ اموال و ثروت هاي فردي است که در راستاي تحقق اهداف سازمانی یعنی نجات جان انسان ها 

مذکور باالجبار در هر گونه اهداف  عمومی و ملی و ارائه خدمات بشر دوستانه اقدام می نماید و به منظور تحقق

، حوادث اضطراري که به کمک او احتیاج دارند با تجهیزات و آموزش هاي مورد نیاز مرتبط و تجربیات به دست امده

  .شرکت و اقدام الزم را به عمل می آورند

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهانی ( اصطالح انگلیسی استاندارد  ٭

FIRE MAN 

  

  

  : انداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد مهم ترین است ٭

0- 2/1/97/71مسئول حفاظت و ایمنی  با کد    

5- 2/1/55/81سر آتش نشان با کد   

5-2/1/39/81تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشان  با کد   

5-4/3/1/95/84با کد  یآتش نشان اتیاز عمل يریگزارش گ  

5-3/3/1/95/84با کد  اتیعمل فرمانده  

5-116351حوادث با کد  امدادگر  

5-2/2/1/39/81اتش نشان با کد کمک  

55-2/3/1/95/84با کد  یمقدمات قیحر اطفا  

  

  :جایگاه استاندارد شغلی از جهت آسیب شناسی و سطح سختی کار  ٭

  ......................................طبق سند و مرجع        �جزو مشاغل عادي و کم آسیب  : الف 

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

  ........................................طبق سند و مرجع           �جزو مشاغل سخت و زیان آور  : ج 

            �نیاز به استعالم از وزارت کار    :  د 
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                         1شایستگی/ شغل آموزش دارد استان

  2کارها / شایستگی ها  - 

 عناوین ردیف

  یا تجهیزات امداد و نجات  نوع و تعداد اطفائیه ،محاسبه بار حریق  1

  انجام تمرینات و مانور هاي تخصصی  2

  تجهیزات هاي تخصصی براي حفظ و نگهداري  انجام تست  3

  به منظور کشف و یا پیشگیري از حریق و حوادث غیر مترقبه محل حادثههاي مختلف  از قسمت بازرسی  4

  در عملیات اطفا یا امداد و نجات دریافت و انتقال پیام با تجهیزات تخصصی و انجام اقدامات مقتضی   5

  عملیاتدر محل تجهیزات  صحیحر استقرا  6

  ات از تجهیز تیم جهت استفاده بهینه يبا اعضاهماهنگی   7

  به امدادگران و مصدومینکمک رسانی   8

   و درخواست هاي کاري گزارش نویسی از عملکرد روزانه   9

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 

 

 

 

 

 

 

                                                
١.

 Occupational / Competency Standard      
٢ . Competency / task 
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  استاندارد آموزش 

   ي تحلیل آموزش برگه - 

  : عنوان

یا تجهیزات امداد و نوع و تعداد اطفائیه  ،ق محاسبه بار حری

  نجات

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

12 8 20 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  نمونه پودرهاي شارژ         :دانش 

  میز مربی

  صندلی مربی

  تخته وایت برد

  صندلی کارآموز

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  کپسول آتش نشانی

  جعبه کمک هاي اولیه

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

      6  تعداد و نوع کپسول  ، محاسبه بار حریقروش -

      4  و زمان شارژ مناسب و به موقع وسایل اطفائیه روش-

      2  انواع مواد مصرفی در شارژ-

        :مهارت 

    2    استخراج اطالعات مورد نیاز جهت محاسبه بار حریق -

    2    انتخاب بهترین محل براي استقرار وسایل اطفا-

    3    وسایل اطفاي حریق درست  شارژ-

    1    وسایل اطفاء حریق راي شارژبانتخاب مواد مرغوب -

  :نگرش 

  یري یا کاهش حوادث پیشگ-

  عالمت نیروي کار و تجهیزات  و منابحفظ و صیانت از س-

  : ایمنی و بهداشت 

-  

  

  :ات زیست محیطی توجه

-  
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  ستاندارد آموزش ا

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  :  عنوان

  انجام تمرینات و مانور هاي تخصصی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

10 10 20 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مربی        :دانش 

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی 

      2  آمادگی جسمانی براي  حضور در شرایط اضطراري  روش هاي-

ــزات و ر  -اعــالم  روش- ــتقرار تجهی ــروج  اهمحــل اس ــاي خ ه

  اضطراري

2      

      2  ابزار و تجهیزات مورد نیاز براي مقابله با شرایط اضطراري -

      4  شرح وظایف محوله  براي هر یک از انواع  شرایط اضطراري-

        :مهارت 

    2    انجام آمادگی جسمانی-

    2    انجام شرح وظایف محوله در کنار سایر اعضاي تیم-

    2    هاي مختلف مناسب براي وضعیتکار با تجهیزات -

    3    امداد رسانی به مصدومین و مجروحین در مانور -

از نـواقص و کاسـتی هـا و ارائـه نظـرات        اتاطالعـ جمع آوري -

  پیشگیرانه 

  1    

  :نگرش 

  ارتقا سطح آمادگی پرسنل -

  نه هایپیشگیري یا کاهش حوادث و هز  -

  زات یر و تجهروي کایانت از سالمت نیحفظ و ص -

  : ایمنی و بهداشت 

  عملیات  هنگامهاي اختصاصی ایمنی  علمللرعایت دستورا-

  استفاده از وسایل حفاظتی مندرج در دستورالعملهاي ایمنی محل کار -

  :توجهات زیست محیطی 

  جلوگیري از تولید ضایعات نا خواسته از اجراي مانور ها -



 ٩

 

 

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  گهبر - 

  : عنوان

  تجهیزات هاي تخصصی براي حفظ و نگهداري  انجام تست

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

8 10 18 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مربی        :دانش 

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

  فرم هاي ثبت گزارش

      3  تست تجهیزات ختصاصی براي ام یمفاه -

      3  زات یتست و  نگهداري تجه يدستورالعلمل ها  -

      1  هاي  دوره اي زمان تست -

      1  هاي ثبت گزارش  فرم-

        :مهارت 

    5    کشف و اطفاي حریق، کار با  انواع تجهیزات امداد  -

    2    ها     هاي تست  تخصصی آن انتخاب و کار با ابزار و روش -

    2    ایمن نمودن محل تست  تجهیزات از خطرات احتمالی -

    1    هاي ثبت نتایج تست تکمیل فرم -

  :نگرش 

  پیشگیري و یا کاهش  خسارات ناشی از عدم کارکرد  تجهیزات  -

  حفظ و صیانت از نیروي انسانی و سرمایه -

  : ایمنی و بهداشت 

  استفاده از دستکش ایمنی -

  سالم بودن اتصاالت و گیج فشار سنج کپسول هوا -

  :توجهات زیست محیطی 

  دفع مناسب مواد زائد و پسماند-

  



 ١٠

  

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه- 

  : عنوان

به منظور کشف و یا هاي مختلف محل حادثه  بازرسی از قسمت

  پیشگیري از حریق و حوادث غیر مترقبه

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

8 9 17 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  و منابع آموزشیمصرفی 

  انواع فرمهاي بازرسی          :دانش 

  میز مربی

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

      2  شت زنی              شناسایی و گ - روش هاي بازرسی  -

      2  منابع و واحدهاي مختلف محیط کار، تجهیزات ، ا فراینده- 

      2  اعالم و اطفاي حریق  ، کشف ، هاي تست تجهیزات  روش-

      2  ول مختص بازرسیو تکمیل فرم و جدا نقشه خوانی روش-

        :مهارت 

    3    ء حریقعالم و اطفا، افنگهداري وتجهیزات مربوط به کشحفظ و -

    2    یري رفع نواقص مشاهده شدهپیگ -

    2    بازرسی هنگامعکس العمل سریع و درست با  حوادث  -

    2    یل نمودن مدارك بازرسی مکت -

  :نگرش 

  انت از سالمت نیروي انسانی یص وحفظ  -

   کاهش هزینه هاي ناشی از  حریق و سایر حوادث -

    افزایش وارتقا سطح ایمنی محیط کار -

  : و بهداشت ایمنی 

  استفاده از وسایل حفاظتی مقرر شده براي حضور در هر قسمت در دستورالعملهاي ایمنی  -

  رعایت بهداشت فردي و محیطی هنگام کار -

  رعایت اصول ارگونومی هنگام کار-

  :توجهات زیست محیطی 

-  



 ١١

 

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه- 

  : عنوان

ال پیام با تجهیزات تخصصی و انجام اقدامات دریافت و انتق

  مقتضی در عملیات اطفا یا امداد و نجات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

7 9 16 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  یسیمب        :دانش 

  تلفن 

  میز مربی

  یصندلی مرب

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

      2  جهت اقدامات بعديپیام  دریافت و انتقال روش هاي -

      2  مرتبط با وظایف اشارات  و آالرمه ،رمزها، م عالئانواع  -

      3  ...وبلندگو ، بی سیم ، ن کار با تلفوش ر -

        :مهارت 

    4    کار با انواع تجهیزات ارتباطی موجود -

انتقال و ارتباط درست و کامل و شفاف با سـایرین در حـین    -

  عملیات

  2    

    2    و پیام دریافتی ئی منابع خبرشناسا -

    1     مخصوصها و گزارشات الزم در فرمهاي  ثبت کتبی پیام-

  :نگرش 

  نه هاي ناشی از بروز حوادث  یري  و کاهش  هزیپیشگ -

  ط کار یروي انسانی و منابع مادي  در محیه نیحفظ سرما -

  اقدامات الزمت در عملیات جهت تسریع در انجام انتقال سریع و موثر اطالعا -

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و محیط کار-

  ول ارگونومی هنگام کاررعایت اص-

  :توجهات زیست محیطی 

-  

-  

 



 ١٢

  

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

  تجهیزات در محل عملیات استقرارصحیح

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

13 13 26 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

هاي اطفا حریق و  انواع کپسول        :دانش 

  تجهیزات امداد و نجات 

  میز مربی

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  

      5  ت و اطفاي حریق  امداد و نجاهاي  انواع روش  -

      4  تجهیزات امداد و اطفاي حریق  و خطرات احتمالی آنها  نواع ا -

      3  ها   ت با توجه به اولویتماده سازي تجهیزااستقرار و آ روش -

      1  نقشه خوانی و تشخیص موقعیت در محل عملیات روش -

        :مهارت 

    3    یاتنقشه خوانی و تشخیص موقعیت در محل عمل-

    1    پیدا کردن بهترین نقاط و تجهیزات  براي استقرار    -

    3    ها   استقرار درست و سریع تجهیزات و آماده بکار نمودن آن -

    4    متناسب با هر وضعیتهاي عملیاتی ل دستورالعم اجراي -

هماهنگی با سایر اعضاي تیم در انجام وظایف قبل از شروع  -

  عملیات

  2    

  :رش نگ

  امکان دسترسی افراد تیم به حداکثر امکانات مورد نیاز در عملیات  -

  نه هاي مستقیم و غیر مستقیم یخسارات  و  بهینه کردن  هز، کاهش شدت  حوادث  -

  روي انسانی و سرمایه هایانت از نیص -

  : ایمنی و بهداشت 

  ي ایمنی  حین انجام وظایف استفاده ازوسایل حفاظت فردي  مقرر در دستورالعمل ها -

  ل هاي ایمنی و حفاظتی مقررشده  در حین انجام  عملیاتمرعایت دستورالع -

  :توجهات زیست محیطی 

  جلوگیري از تولید ضایعات و نشتی  ها در عملیاتهاي محوله -



 ١٣

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  :  عنوان 

  از تجهیزات با اعضاي تیم جهت  استفاده بهینه هماهنگی 

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

9 11 20 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مربی        :دانش 

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

      4  انواع شرایط اضطراري  و شرح وظایف افراد در هر وضعیت  -

و روشـهاي   عوامل بـروز و شـیوع  ،  حریق، ی انواع مواد سوختن -

  اطفاي حریق 

2      

      3  حین  انجام عملیات هاي پیشگیري از خطرات در روش -

        :مهارت 

    3    پیاده سازي اصول درست امداد و نجات  و اطفاي حریق  -

    2    دستورالعمل هاي الزامیاجراي فرمانها و  -

    2    سازي عوامل مخاطره آمیز براي خود و دیگر اعضاي تیم خنثی -

    2    سرعت و عکس العمل سریع در انجام وظایف       -

    2    انجام کار تیمی در تمام مراحل اجراي عملیات -

  :نگرش 

  خسارات  و  بهینه کردن  هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم ، حوادث کاهش شدت  -

  حفظ صیانت از نیروي انسانی و سرمایه ها -

  : ایمنی و بهداشت 

  د استفاده از وسایل حفاظت فردي با توجه به نوع شرایط اضطراري موجو-

  رعایت بهداشت فردي و محیط کار -

  رعایت اصول ارگونومی هنگام کار-

  :توجهات زیست محیطی 

  دفع صحیح مواد زائد و پسماند-

  



 ١٤

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

  کمک رسانی  به امدادگران و مصدومین 

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

13 14 27 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

ست کامل وسایل امداد و         :دانش 

  کمکهاي اولیه 

  میز مربی

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  وژکتورویدئو پر

  فیلم آموزشی

  وسایل امداد و نجات

  برانکارد

  

      4  به مصدومین و مجروحین روش هاي کمک رسانی و امداد  -

      3  وسایل امداد و نجات انواع -

      3  مراکز امداد  و نجات انواع -

وضـعیت موجـود و همکـاري بـا     بـه  شرح وظایف بـا توجـه    -

  سایرین 

3      

        :مهارت 

    6    دامات اولیه امداد و نجات  انجام اق -

    4    کار با تجهیزات امداد و نجات -

    2    حمل و نگهداري و انتقال  مجروح  -

    2    انجام درست کار گروهی -

  :نگرش 

  کاهش تاثیرات جراحات وارده به مجروحین  -

  حفظ و صیانت از سالمت نیروي کار -

  آرامش دادن به مصدومین-

  : بهداشت ایمنی و 

  حمل صحیح مجروحین-

  رعایت اصول ارگونومی هنگام کار-

  :توجهات زیست محیطی 

  دفع صحیح-

  



 ١٥

  

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

  يکار يها درخواسته و گزارش نویسی از عملکرد روزان

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

5 11 16 

  ایمنی  ،گرش ن مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مربی        :دانش 

  صندلی مربی

  صندلی کارآموز

  تخته وایت برد

  ماژیک وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی

  کامپیوتر

  ویدئو پروژکتور

  فیلم آموزشی

  زارش نویسیفرم هاي گ

      3  نگارش گزارش و نامه هاي اداري   روش -

      2  و نام هاي اداريها  انواع فرم -

        :مهارت 

    2    کافیجمع آوري اطالعات و شواهد و مستندات  -

    2    اطالعات بدست آمدهبررسی و آنالیز  -

کامل و کاربردي با دقـت و کیفیـت   نویسی نگارش گزارش  -

  باال

  2    

    2    پیگیري در رفع موارد و اقدامات پیشگیرانه و اصالحی -

نتیجه گیري از اطالعات تخصصی موجود و عوامل عمدي و  -

  غیر عمدي در بروز حادثه

  3    

  :نگرش 

  ثبت  اطالعات کاري و نتیجه گیري از فعالیت هاي روزانه در بهبود مستمر وظایف  -

  دث مشابه و هزینه ها و عواقب  مربوط به آن  پیشگیري یا کاهش  احتمال بروز حوا  -

  و منابع حفظ و صیانت از سالمت نیروي کار و تجهیزات -

  : ایمنی و بهداشت 

-  

  :توجهات زیست محیطی 

-  

 

 



 ١٦

 

  

  

  

    برگه استاندارد تجهیزات -                

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

  کپسول گاز ازت شارژ

  گیج فشار سنج کپسول

  گیره رو میزي 

  ترازو وزنه اي

  کف ساز

  تش نشانییلنگ آش

  پوتین ضد حریق

  کاله ایمنی حریق

  چراغ قوه

  بیل دستی

  ان تاشونردب

  کمر بند ایمنی

  طناب نجات

  قیچی هیدرولیک

  یشروخودرو اتش نشانی پ

  ماشین آتش نشانی

  جعبه کمکهاي اولیه

  دتکتور کشف دود

  دتکتور کشف شعله

  دتکتور حساس به گرما

  نازل سقفی ابپاش

  وایت برد

  صندلی آموزشی

  ویدئو پرژکتور

  کامپیوتر

  کپسول سی کیلوئی گار ازت

  بار روي کپسول 300-0گیج 

  کارگاهی -گیره رومیزي بزرگ

  صفحه اي

  یقمتصل به مانیتور اصفا حر

  اینج سه خط خارجی 2

  کفش ضد حریق

  کاله آتش نشانی فلزي

  باطري–شارژي 

  یا ساده –بیل دسته فلزي تاشو 

  نردبان فلزي تاشو

  تمام نیم تنه

  پنبه ايو  -کنف –متر 20 حداقل 

  قیچی هیدرولیک پرتابل

  حداقل وانت با تجهیزات کامل

  ماشین با تجهیزات کامل

  ست کامل کیف امداد

  به دوددتکتور حساس 

  دتکتور حساس به نور

  دتکتور حساس به گرما

 نازل سقفی ابپاش

  120*80ابعاد 

  پیش خوان د ار

  PCقابل نصب به 

P4   

  دستگاه1

  دستگاه1

  عدد1

1  

1  

  متر10

  یک جفت

  یک جفت

  عدد 15

  یک عدد

  یک دست

  یک عدد

  یک عدد

  یک دستگاه

  یک دستگاه

  

  یک کیف

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  عدد 1

  عدد 15

  دستگاه1

  دستگاه 1

  جهت شارژ

  فشار کپسول

  نگهداري قطعات

  توزین کپسول

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  تمرین حریق

  تمرین حریق

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  حهت مانور

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  

  

  :توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15یزات براي یک کارگاه به ظرفیت تجه - 

 

 

 



 ١٧

 

 

 

 

  برگه استاندارد مواد - 

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

  جهت تمرین  1  رهدر افشپو  پودر شارژ کپسول  1

  تمرین اطفا  دستگاه1  دست کامل لباس ضد حریق  لباس حریق  2

  تمرین اطفا  دستگاه 1  سه حالته  نازل آتش نشانی  3

4  

5  

6  

7  

8  

9  

  مایع کف اطفا

  دستکش ضد حریق

  ماسک تنفسی با کپسول

  دستکش 

  ماژیک

  تخته پاك کن

  مایع بیولوژیک یا شیمیائی کف

  ساق بلند ضد حریق

  تمام فیس –با کسپول هوا 

  ضدحریق

  وایت برد

  وایت برد

  لیتر100

  دست1

  عدد 1

  به تعداد الزم

  عدد 3

  عدد 1

  جهت شارژ

  اطفا تمرین

  تمرین اطفا

          

  : وجه ت

  .محاسبه شود  نفر 15و یک کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء یک نفر  -

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

1  

2  

3  

  گاز–کپسول پودر 

  گاز-بکپسول آ

  کپسول گاز

  کیلوئی اطفا حریق12

  وئی اطفا حریقکیل 12

  کیلوئی اطفا حریق 12

5  

5  

5  

  جهت تمرین

  

  

  جهت مانور  عدد 1  قیچی قفل بري  قیچی بزرگ  4

  قطع کابل  عدد 1  تبر بزرگ کابل بر  تبر  5

  جهت آموزش  عدد 1  متري 2فلزي حداقل   دیلم  6

  جهت آموزش  عدد 15  بی سیم مرکزي برد باال   UHFبی سیم   7

  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15ر ابزار به ازاء ه -

  

آموزش هاي عملی می بایست در مراکز خدمات ایمنی و آتش نشانی منطقه برگزار گردد و تجهیزات : توضیح مهم 

مندرج در جدول استاندارد تجهیزات بایستی در این مراکز موجود باشد و آموزشگاه مجري می بایست مدارکی دال بر  

  .را براي کالس هاي عملی ارائه دهد   تعهد همکاري این مراکز با آموزشگاه

  



 ١٨

  

  

  

  

 ) اصلی مورد استفاده در تدوین و آموزش استاندارد ( منابع و نرم افزار هاي آموزشی  - 

 ناشر یا تولید کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع یا نرم افزار ردیف

 انتشارات یادواره اسدي چاپ گلشهر 1379 گوگونانی مهندس دکتر احسان اهللا حبیبی مدیریت و طراحی ایمنی حریق  1

سازمان آتش نشانی  انتشارات انوار 1375 هوشنگ شریف زاده هوشنگ شریف زاده بررسی علل حریق  2

 ایمنی تهران

 نشر مهر ازان نشر فن اوران 1386 حسین طال دکتر الهیجانی مبارزه با حریق  3

دسترسی به منابع اب و وسایل   4

 یاتش نشان

سازمان آتش نشانی  انتشارات انوار 1375 هوشنگ شریف زاده هوشنگ شریف زاده

 ایمنی تهران

فن –مهرازان  1387 بهروز نادري بهروز نادري مدیریت حریق  5

 اوران

 سپهر اسکنر قم

دانشگاه علوم و  1380 دکتر جاسبی دکتر جاسبی اصول و مبانی مدیریت  6

 تحقیقات

دانشگاه علوم و 

 تحقیقات

امداد و کمکهاي اولیه در   7

 صنعت

مرکز تحقیقات و  مرکز تحقیقات 1389 دکتر محمد اسماعیل دکتر محمد اسماعیل

 بهداشتکار

مرکز تحقیقات و  مرکز تحقیقات 1389 مهندس خیاطی مهندس خیاطی خاموش کننده دستی  8

 بهداشتکار

آئین نامه ها حفاظت و   9

 بهداشت کار

وزارت کار و تامین 

 یاجتماع

وزارت کار و تامین 

 اجتماعی

موسسه کار و  1389

 تامین احتماعی

موسسه کار و تامین 

 اجتماعی

اصول فرماندهی عملیات آتش   10

  نشانی

  انتشارات ابوعطا  تهران  1378  هوشنگ شریف زاده  بروناسینی. آلن وي

  NFPA  NFPA -  2007  NFPA  NFPAاستاندارد   11

انتخاب و توزیع خاموش کننده   12

  در محیط کارها 

مهندس مهران علی 

 نژاد

مهندس مهران علی 

 نژاد

آموزشگاه پیام  1380

 سالمت

 آموزشگاه پیام سالمت

  شرکت اروي توف  اصفهان  1380  دکتر مسعود ربانی  دکتر مسعود ربانی  تکنیکهاي ارزیابی ریسک  13

مهندس مهران علی   آمار و گزارش نویسی  14

  نژاد

مهندس مهران علی 

  نژاد

موزشگاه پیام آ  1382

  سالمت

  آموزشگاه پیام سالمت

اصول نگارش و تدوین   15

  دستورالعمل ایمنی و بهداشتی

مهندس مهران علی 

  نژاد

مهندس مهران علی 

  نژاد

  آموزشگاه رایان  ساوه  1389

طرح ریزي مدیریت وانش در   16

  شرایط اضطراري

  شرکت اي ام کیو  تهران  1385  شرکت اي ام کیو  شرکت اي ام کیو

  آییژ  تهران  1384  دکتر کورش فتحی  دکتر کورش فتحی  نیاز سنجی اموزشی  17

دکتر بهرام محسن   دکتر بهرام محسن پور  مبانی برنامه ریزي آموزشی  18

  پور

  وزارت ارشاد  تهران  1379
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 عالوه بر منابع اصلی  ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( سایر منابع و محتواهاي آموزشی  - 

 مولفین/ مولف  سال نشر نام کتاب یا جزوه یفرد
  /مترجم

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

مرکز     مهندس خیاطی  1389  اصول فرماندهی 1

  تحقیقات

مرکز 

  تحقیقات

  

مرکز     مهندس خیاطی  1389  پیشرفته اتش نشانی 2

  تحقیقات

مر کز 

  تحقیقات

  

مرکز     مهندس خیاطی  1389  اصول پیشگیري از حریق 3

  قیقاتتح

مرکز 

  تحقیقات

  

علوم و   دکتر رضائیان 1380 چکیده اصول مدیریت 4

 تحقیقات

علوم و 

 تحقیقات

 

علوم و     شریعتمداري  1380  چکیده اصول و مبانی مدیریت 5

  تحقیقات

علوم و 

  تحقیقات
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  فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  ردیف  عنوان

COM.FIREFIGHTER.WWW 1 

ORG.ILP.WWW  2 

 ORG.NFPA.WWW  3 

IR.125.WWW  4 

IR.TEHRAN.125.WWW  5 

IR.NEGATGAR.WWW  6 

ir.sc.UAST_HOLAL.WWW  7 

  

  

  

  

  فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ( 

  توضیحات  آدرس  تهیه کننده  عنوان نرم افزار  ردیف

توضیع توسط سازمان   سازمان هالل احمر   هالل احمر  کمکهاي اولیه   1

  هالل احمر 

2  

  

3  

MSDS  اطالعات ایمنی مواد شیمیائی  

  ILOالزامات 

 حدود تماسهاي شغلی با عوامل زیان اور 

  وزارت بهداشت

-  

  وزارت بهداشت  

  مراکز بهداشت 

  ILOسازمان 

  وزارت بهداشت 

  مراجعه به اینترنت 

  

 -  
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