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   نامه هاي درسیدفتر طرح و بر :نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  
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  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 
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  66569900 – 9تلفن                                                     66944117دورنگار       

  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الکترونیکی 

  

  

  :یون تخصصی برنامه ریزي درسی رشته بهداشت و ایمنی اعضاء کمیس

  زیبا یاوري-

  ارژنگ بهادري-

  مهران علی نژاد-

 

  : حوزه هاي حرفه اي و تخصصی همکار براي تدوین استاندارد آموزش شغل 

  ) ساوه ( آموزشگاه ایمنی رایان در استان مرکزي  -

  آتش نشانی شهر ساوه -

  اداره کار شهر ساوه-

  : صالح و بازنگري فرآیند ا

با توجه به قدیمی بودن استاندارد و ضرورت پرداختن به مباحث جامع و کامل جدید و اهمیت به سرمایه هاي انسـانی و فـردي   -

  .در بخش صنعت و نیاز کشور به افراد متخصص و با توجه به روز رسانی مالب و آموزش هاي جدید این استاندارد بازنگري شد 

-  
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    شایستگی    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگی  ردیف
آخرین مدرك 

  تحصیلی 
  ایمیل تلفن و، آدرس    بطسابقه کار مرت  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 

نماینده دستگاه  برق الکترونیک فوق دیپلم  عبدالکریمیپژمان   2  

  تخصصی

مدیر آتش ( 

نشانی شهر 

  )صنعتی 

سال  سابقه  15

 –اجراي عملیات 

  آموزش و مدیریت

 2342444-0255:تلفن ثابت 

  09122561469: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  آتش نشانی شهر صنعتی ساوه  : آدرس 

  

  نآتش نشا فوق دیپلم  مرتضی درخشنده  3

 صنعتی

متخصص از 

 حوزه اشتغال

  آتش نشانی

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  4

 کار

متخصص حوزه 

آتش  اشتغال

  نشانی

 سال سابقه 25

بازرسی و آموزش در 

  صنایع

 2238899-0255:تلفن ثابت 

  09122551471: تلفن همراه 

  : ایمیل 

  اداره کار شهرستان ساوه : آدرس 
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  : تعاريف 

  : تاندارد شغل اس

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

  .مي شود

  : استاندارد آموزش 

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

  :  نام يك شغل 

  . وعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كه از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود به مجم

  : 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  

  . د عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و استاندار

  : طول دوره آموزش 

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

  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

  :کارورزی

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

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

  .)رت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمی گرددتئوریک با استفاده از عکس می آموزد و ضرو

  : 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 

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

  : شايستگي 

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

  : دانش 

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

  . ، تكنولوژي و زبان فني باشد ) ، زيست شناسي ، شيمي ، فيزيك رياضي 

  : مهارت 

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

  : نگرش 

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

  : ايمني 

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

  :توجهات زيست محيطي 

 .يد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در هر شغل با
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  : شغل  استاندارد آموزش نام 

  سر آتش نشان 

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

برنامه ریزي گردش کارو نگارش  دسـتورالعمل هـاي   شامل شایستگی هایی از قبیل  کهبهداشت و ایمنی  گروهشغلی است در  سرآتش نشان

نصب تجهیزات  اطفاء حریق و انجـام بازدیـدهاي دوره اي و   ،  ابر شرایط اضطراري و غیر مترقبهواکنش در بر، پیشگیرانه از حریق و حوادث 

کنتـرل و سـازماندهی  تجهیـزات و افـراد      -اسـتقرار ، نورهاي واکنش در انواع شرایط اضطراري و غیر مترقبـه   مدیریت ما، رفع نواقص آنها 

،  یط اضطراري و حـوادث غیـر مترقبـه   کمک رسانی و  اقدامات امداد و نجات اولیه  در شرا، درشرایط اضطراري با توجه به ارزیابی اطالعات 

ارزیابی ریسک خطرات بصـورت دوره اي  و اولویـت بنـدي    ،  م در شرایط اضطراري و غیر مترقبهضاي تیپشتیبانی و  ارتباط دائم و موثر با اع

 -آتـش نشـان   بازرسی وارائه گزارش در رابطه با علل وقوع حوادث مـی باشـد و بـا مشـاغل     ، نظارت ، مخاطرات و اصالحات در محیط کار 

  .  باشد در ارتباط میکمک اتش نشان  -امدادگر حوادث–رمانده عملیات ف –تکنسین عملیات امداد و نجات  -مسئول حفاظت و ایمنی

  : وروديویژگی هاي کارآموز 

  دیپلم :میزان تحصیالت حداقل 

  سالمت کامل جسمانی و روانی :  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

  آتش نشان  : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

  ساعت    270 :         طول دوره آموزش                

  ساعت      110 :    ـ زمان آموزش نظري               

  ساعت    90  :    ـ زمان آموزش عملی                

  ساعت    50 :     کارورزي                       زمان ـ 

   ساعت    20  :    ـ زمان پروژه                            

 ) به درصد ( یابی بودجه بندي ارزش

  %25:  کتبی -

  %65:عملی  -

  %10:اخالق حرفه اي  -

:صالحیت هاي حرفه اي مربیان   

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

    سال سابقه کار مرتبط 4ان آتش نشانی با ممدرس ساز-
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 ٭ تعریف دقیق استاندارد ( اصطالحی ) : 

و ثروت هاي  اموالحفظ  و، مال ردي است که در راستاي تحقق اهداف سازمانی یعنی نجات جان انسان ها ف

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

هاي مورد نیاز مرتبط با شغل و تجربیات که به او احتیاج دارند با وسایل و تجهیزات و آموزش حوادث اضطراري 

  .شرکت و اقدامات بایسته را به عمل می آورد  ،بدست آمده 

 

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهانی ( اصطالح انگلیسی استاندارد  ٭

HEAD FIRE MAN 

  

  

  

  : مهم ترین استانداردها و رشته هاي مرتبط با این استاندارد  ٭

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

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

  5-4/3/1/95/84گزارش گیري از عملیات آتش نشانی با کد 

  5-3/3/1/95/84فرمانده عملیات با کد 

  5-116351امدادگر حوادث با کد 

  5-2/2/1/39/81کمک اتش نشان با کد

  5-2/3/1/95/84اطفا حریق مقدماتی با کد 

  5-3/1/95/84ن با کد اتش نشا

  

  :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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  شغل آموزش استاندارد 

  شایستگی ها  - 

 عناوین ردیف

  هاي پیشگیرانه از حریق و حوادث عملدستورالو نگارش  برنامه ریزي گردش کار 1

  شرایط اضطراري و غیر مترقبه  برابر واکنش در  2

  ها و انجام بازدیدهاي دوره اي و رفع نواقص آن اطفاء حریقنصب تجهیزات   3

  مدیریت مانورهاي واکنش در انواع شرایط اضطراري و غیر مترقبه انجام و   4

  شرایط اضطراري با توجه به ارزیابی اطالعات زات و افراد درتجهیازماندهی کنترل و س ، استقرار  5

  و حوادث غیر مترقبه  و  اقدامات امداد و نجات اولیه در شرایط اضطراري  کمک رسانی  6

  شرایط اضطراري و غیر مترقبه  ارتباط دائم و موثر با اعضاي تیم درپشتیبانی و   7

  لویت بندي مخاطرات و اصالحات در محیط کارصورت دوره اي و اوه ارزیابی ریسک خطرات ب  8

  عملکرد پرسنل ذي ربط و مشکالت کاري، بازرسی و ارائه گزارش در رابطه با علل وقوع حوادث ، نظارت   9

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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  استاندارد آموزش 

   ي تحلیل آموزش برگه - 

  : عنوان

هاي پیشگیرانه  دستورالعملو نگارش   برنامه ریزي گردش کار

  از حریق و حوادث

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

16 11 27 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

          :دانش 

ــزي  روش هــاي - ــه ری  هــدف گــذاري  و  -مــدیریت برنام

  سازماندهی

4      

      3  منابعتجهیزات و ارزیابی و تقسیم  روش هاي -

      4  محیط کار   مخاطرات ایمنی و بهداشتی مواد شیمیائی -

ارهاي هنگام کهاي پیشگیري از خطرات و حوادث در  روش -

  خطرناك

5      

        :مهارت 

    2    مطابق با اهداف و منابع رنامه نویسی و  ابالغ آن ب-

اي اختصاصی مجـوز انجـام کـار هـاي     ه تهیه و توزیع  فرم -

  خطرناك 

  2    

تهیه منابع و  پشتیبانی براي  اجراي کامل و صحیح برنامه و  -

  ها دستورالعمل

  3    

    4    هاي تخصصی براي اجراي برنامه ها  تشکیل تیم -

  :نگرش 

  صیانت از سالمت نیروي انسانی و سرمایه هاي محیط کار  وحفظ  -

  زینه هاي پیشگیري یا  ناشی از  حریق و سایر حوادث بهینه کردن  ه-

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و عمومی در محیط کار-

  رعایت ارگونومی هنگام کار-

  :توجهات زیست محیطی 

-  
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

  ه  شرایط اضطراري و غیر مترقببرابر  واکنش در 

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

8 5 13 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  :تجهیزات و منابع          :دانش 

  انواع وسایل کمک آموزشی  

نمونه برنامه آموزش ساالنه و 

  ..فرمهاي اثر بخشی و

و اطالعـات اختصاصـی بـراي نیـاز ســنجی  و     اصـطالحات   -

  برنامه ریزي  آموزشی

2      

      2  و کاربرد هریک کمک آموزشیوسایل  انواع -

      2  آموزشی مناسب  روش هاي -

      2  ارزیابی و سنجش اثر بخشی آموزش هاي ارائه شده   روش -

        :مهارت 

    2    تهیه و ابالغ  برنامه آموزشی  -

    1    انات و منابع مورد نیاز آموزشهاي برنامه ریزي شدهتامین امک -

    1    اجراي برنامه هاي آموزشی  با  منابع تهیه شده -

    1    آن تا سطح مورد نظر  سنجش اثر بخشی آموزش و فاصله  -

  :نگرش 

  هاي پرسنل در واکنش مناسب در شرایط اضطراري  ارتقا سطح دانش و مهارت -

  ها در اثر  عدم آگاهی پرسنل  کاهش حوادث  و خسارات ناشی از آن پیشگیري و یا -

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و عمومی در محیط کار-

  رعایت ارگونومی هنگام کار-

  :توجهات زیست محیطی 

-  

-  
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

جام بازدیدهاي دوره اي و رفع ان اطفاء حریق نصب تجهیزات

  ها نواقص آن

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

13 12 25 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

          :دانش 

      5  ها      آنانواع تجهیزات اطفاء و نحوه کاربرد   -

      5  طراحی و نصب در بهترین موقعیت و کارآئی   روش هاي -

ء ت اطفـا فع نواقص براي آماده سازي تجهیـزا نظارت و ر روش -

  حریق

3      

        :مهارت 

پیداکردن بهتـرین نقـاط و تجهیـزات بـراي اسـتقرار برحسـب        -

  محاسبات 

  3    

نصب و استقرار درست و سریع تجهیـزات و حفـظ و نگهـداري      -

  ها  آن

  3    

    3    توسط مسئولین مربوطهارت بر نحوه بازرسی هاي دوره اي نظ -

    3    در اسرع وقت نواقص اطفاءپیگیري و رفع  -

  :نگرش 

  امکان دسترسی افراد به حداکثر امکانات مورد نیاز در عملیات اطفاي حریق  -

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

  صیانت از نیروي انسانی و سرمایه ها محیط کار -

  : ایمنی و بهداشت 

  استفاده از عینک و گوشی ایمنی داخل گوشی هنگام نصب و کار با دریل -

  :توجهات زیست محیطی 

  دفع مناسب مواد زائد و پسماند-



 ١٠

 

 

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه- 

  : عنوان

 واکنش در انواع شرایط اضطراري و ت مانورهايانجام و مدیری

  غیر مترقبه 

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

13 8 21 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

انواع کپسولهاي : تجهیزات         :دانش 

  آب  –گاز  –پودر : اطفاي حریق

 –بیل  –سطل شن  -بلندگو

 -طناب -چراغ قوه   –کیف احیا 

  -برانکاوه

      4  انواع شرایط اضطراري محتمل در محل کار  -

      3  نگارش برنامه ساالنه مانور و ابالغ آن به  مدیریت  روش -

      3  ایجاد و کنترل شرایط اضطراري در مانور ها روش -

      3  نورها  آنالیز و محاسبه اثر بخشی ما روش -

        :مهارت 

    3    در تمام مراحل  شرایط اضطراري اجراي مانورها و کنترل  -

    1    منابع الزم براي اجراي مانورتهیه  -

    2    مانورباط درست و کامل و شفاف اطالعات هنگام انتقال و ارت -

    2    و سنجش اثربخشی و بهبود سطح مهارت و آگاهی  آنالیز -

  :نگرش 

  حوادث  نه هاي پیشگیري و کنترل یبهینه کردن  هز -

  ط کار یدر محروي انسانی و منابع مادي یه نیحفظ سرما -

  انتقال سریع و موثر اطالعات در عملیات جهت تسریع در انجام  اقدامات الزم -

  صرفه جویی در مصرف مواد و منابع در مانور-

  : ایمنی و بهداشت 

نصـب عالئـم    ) کفـش ایمنـی   -دستکش ضد حریق(فردي  حفاظتی استفاده از وسایل -

  هشدار دهنده اطراف محل مانور

  :توجهات زیست محیطی 

  پاکسازي محیط بعد از اجراي مانور و دفع مناسب مواد زائد و پسماند -



 ١١

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه -

  : عنوان

شرایط  فراد درتجهیزات و اکنترل و سازماندهی ، استقرار 

  اضطراري با توجه به ارزیابی اطالعات

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

10 12 22 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

          :دانش 

ارزیابی و  مدیریت مصـرف  منـابع موجـود در کنتـرل      روش-

  اضطراري شرایط

3      

استقرار مناسب و کارآمد  تجهیزات مرتبط در هر نـوع    روش -

  عملیات 

3      

وظایف افراد در گیر  براي هر  یک از انـواع  شـرایط    تعریف -

  اضطراري

4      

        :مهارت 

    3    انتخاب بهترین روش براي  استفاده بهینه  از منابع  -

    3    اده بهینه از آنها کمک به  استقرار تجهیزات و استف -

    3    تامین منابع وپشتیبانی و هدایت افراد در تمام مراحل عملیات -

    3    هاي امداد برون سازمانی کمک به سایر نهادها و تیم -

  :نگرش 

  و عواقب  منتج از  آن   ه هانیخسارات و بهینه کردن  هز، پیشگیري یا کاهش حوادث  -

  و منایعمت نیروي کار و تجهیزات ت از سالحفظ و صیان -

  : ایمنی و بهداشت 

  منی در  حین عملیات واکنش در شرایط اضطراري یهاي ا ت دستورالعملیرعا -

  استفاده از وسایل حفاظت متناسب فردي  هنگام حضور درعملیات -

  :توجهات زیست محیطی 

  جلوگیري از تولید ضایعات  و اتالف انرژي و منابع  -

  ..  پاسازي محل عملیات از ضایعات و نشتی و -



 ١٢

 

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

در شرایط و  اقدامات امداد و نجات اولیه  کمک رسانی

  اضطراري  و حوادث غیر مترقبه

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

16 10 26 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط محیطیتوجهات زیست 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

انواع وسایل امداد و کمکهاي         :دانش 

 -اتل –قیچی  -گاز–باند (اولیه 

 –بتادین  –پد چشمی  –پنبه 

چراغ قوه  - گارو –باند کشی 

   -برانکاو) چسب زخم  –معاینه 

فیلمهاي آموزش مرتبط به 

  کمکهاي اولیه 

  اضطراري  شماره هاي تلفن

هاي اولیه به مصدومین و  کمک رسانی و کمک روش هاي -

  مجروحین 

4      

      4  وسایل امداد و نجات  تعریف -

      4  و نجاتمراکز امداد  تعریف -

      4  شرح وظایف اعضا با توجه وضعیت موجود و همکاري با آنها  -

        :مهارت 

    4    انجام اقدامات اولیه امداد و نجات   -

    4    کار با تجهیزات امداد و نجات -

    1    حمل و نگهداري مجروح  -

    1    به صورت صحیح انجام کار گروهی -

  :نگرش 

  حذف یا کاهش تاثیرات جراحات وارده به مجروحین  -

  حفظ و صیانت از سالمت نیروي کار -

  : ایمنی و بهداشت 

  هنگام عملیات)  زشکیدستکش پ(وسایل حفاظت فردي  استفاده از -

  :توجهات زیست محیطی 

  مناسب از فرایند امداد و نجات  به صورت جداگانه و مناسب مواد زائد ناشیدفع  -

-  

  



 ١٣

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

شرایط رتباط دائم و موثر با اعضاي تیم در ا پشتیبانی و

  اضطراري و غیر مترقبه 

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

9 10 19 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

          :دانش 

      3  ها  نانواع وسایل ارتباطی و کارآئی آ-

      2  کسب اطالعات از حادثه  در  شرایط اضطراري  روش -

      2  باط با سایر نهادها و مراکز امداد ارت روش -

بر قرار نگهداشـتن ارتباطـات بـین الیـه اي مختلـف       روش -

  درگیر 

2      

        :مهارت 

    2    تبادل موثر  اطالعات بین رده هاي تصمیم گیرنده و مجري   -

    3    هاي مختلف کار با انواع  تجهیزات ارتباطی  در وضعیت -

    2    وله در کنار سایر اعضاي تیمانجام شرح وظایف مح -

    3    مدیریت عملیات بسوي کنترل کامل  شرایط اضطراري -

  :نگرش 

  سطح آمادگی انجام وظایف در همه حاالت و شرایط اضطراري  ءارتقا -

   ها  نه ها مربوط به آنیها و  بهینه کردن هز پیشگیري یا کاهش حوادث و عواقب آن  -

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

  جلوگیري از ضایعات بیشتر-

  :ایمنی و بهداشت 

  رعایت اصول ایمنی مندرج در دستورالعمل شرایط اضطراري -

دسـتکش    –کفش ایمنی   –کاله ایمنی ضد حریق ( استفاده از وسایل حفاظتی فردي  -

عملیـات    هنگـام ) ریق ایمنی عینک ضد ح –ماسک تنفسی فیلتر دار –ایمنی ضد حریق 

  اطفا حریق متناسب با شرایط

  :توجهات زیست محیطی 

  تفکیک صحیح مواد زائد و دفع مناسب پسماند-



 ١٤

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

ارزیابی ریسک خطرات بصورت دوره اي  و اولویت بندي مخاطرات و 

  اصالحات در محیط کار

 زمان آموزش

  
 جمع عملی نظري

11 10 21 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

انواع فرمهاي فرمهاي ارزیابی          :دانش 

  ریسک 

  
      5  انواع تکنیکهاي ارزیابی  ریسک خطرات  -

      2  ار و وظایف  افراد سازمان مواد تجهیزات و محیط ک، فرایند ها  -

      2  هاي خطر بالقوه در محیط کار سوابق مخاطرات و کانون -

      2  منابع موجود براي کنترل مخاطرات در محیط کار -

        :مهارت 

    4    هاي استاندارد ارزیابی ریسک خطرات با یکی از تکنیک -

    2    ي و اجرائیاولویت بندي مخاطرات و ارائه پیشنهادات کاربرد -

    2    پیگیري اصالحات الزم براي کاهش ریسک خطرات -

    2    جلوگیري از غیر ایمنی شدن اصالحات انجام شده  -

  :نگرش 

  -کاهش ریسک بروز خطرات و حوادث گوناگون در محیط کار  -

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

  : ایمنی و بهداشت 

-  

  :توجهات زیست محیطی 

-  

-  

  

  

 



 ١٥

 

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان

، در رابطه با علل وقوع حوادث  ارائه گزارش بازرسی و، نظارت 

  عملکرد پرسنل ذي ربط و مشکالت کاري

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

14 12 26 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط زیست محیطیتوجهات 

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

          :دانش 

      4   و نامه هاي اداري  و تکمیل فرم هاآئین نگارش گزارش روش  -

نتایج ارزیابی ریسک و اقدامات اصـالحی الزم  روش دسترسی به  -

  منتج از آن

3      

      3  نظارت و تصمیم گیري  ، هاي  بازرسی  روش -

      4  تهیه انواع آمار و آنالیزهاي مرتبط با اجراي  برنامه ها روش  -

        :مهارت 

انجام بازرسی هاي  منظم و نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها  -

  و گردش کار

  3    

    3    نالیز  اطالعاتبررسی وآ، استخراج  -

    3    نحوه انجام عملیات، تهیه گزارش تخصصی از  علل وقوع  -

    3    جهت مستند سازي  ها و امکانت موجود استفاده مناسب از فرم -

  :نگرش 

  مربوط به آن   يو بهینه کردن هزینه هاا کاهش احتمال بروز حوادث مشابه پیشگیري ی -

  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  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

  کپسول گاز ازت شارژ

  گیج فشار سنج کپسول

  گیره رو میزي کارگاهی

  ولپودر شارژ کپس

  مایع کف اطفا

  ترازو وزنه اي

  کف ساز

  شیلنگ اتش نشانی

  نازل اتش نشانی

  لباس حریق

  دستکش ضذ حریق

  پوتین ضد حریق

  کاله ایمنی حریق

  چراغ قوه

  ماسک تنفسی با کپسول

  بیل دستی

  نردیان تاشو

  قیچی بزرگ

  تبر

  دیلم

  کمر بند ایمنی

  طناب نجات

  قیچی هیدرولیک

  خودرو اتش نشانی پیشرو

  آتش نشانی ماشین

  جعبه کمکهاي اولیه

  برانکادر

  دتکتور کشف دود

  دتکتور کشف شعله

  دتکتور حساس به گرما

  نازل سقفی ابپاش

  UHFبی سیم 

  وایت برد

  کارآموزصندلی 

  ویدئو پرژکتور

  کپسول سی کیلوئی گار ازت

  بار روي کپسول 300- 0گیج 

  گیره رومیزي بزرگ

  –پودر افشوره 

  کف مایع بیولوژیک یا شیمیائی

  برازوي صفحه اي

  متصل به مانیتور اصفا حریق

  اینج سه خط خارجی 2

  سه حالته

  دست کامل لباس ضذ حریق

  ساق بلند ضد حریق

  کفش ضد حریق

  کاله آتش نشانی فلزي

  باطري–شارژي 

  تمام فیس –با کسپول هوا 

  یا ساده –بیل دسته فلزي تاشو 

  نردبان فلزي تاشو

  قیچی قفل بر ي

  رتبر بزرگ کابل ب

  متري 2فلزي حداقل 

  کمر بند تمام نیم تنه

  و پنبه اي -کنف – 20حداقل 

  قیچی هیدرولیک پرتابل

  حداقل وانت با تجهیزات کامل

  ماشین با تجهیزات کامل

  ست کامل کیف امداد

  تاشو –برزنتی 

  دتکتور حساس به دود

  دتکتور حساس به نور

  دتکتور حساس به گرما

 نازل سقفی ابپاش

  برد باالبی سیم مرکزي 

  120*80ابعاد 

  چوبی

  PCقابل نصب به 

1  

1  

1  

1  

  لیتر100

1  

1  

  متر10

1  

  دست1

  یک جفت

  یک جفت

  عدد 15

  یک عدد

  یک عدد

  یک دست

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک دستگاه

  یک دستگاه

  

  یک کیف

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  یک عدد

  عدد 15

  یک دستگاه

  عدد 15

  دستگاه1

  ت شارژجه

  فشار کپسول

  نگهداري قطعات

  جهت شارژ

  جهت شارژ

  توزین کپسول

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  تمرین حریق

  تمرین حریق

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  تمرین اطفا

  حهت مانور

  جهت مانور

  قطع کابل

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت مانور

  جهت اموزش

  جهت اموزش

  وزشجهت ام

  جهت اموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  جهت آموزش

  

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهیزات براي یک کارگاه به ظرفیت  -: توجه 

یزات بایستی در این مراکز آموزشها ي عملی میبایست در مراکز خدمات ایمنی و اتش نشانی منطقه برگذار گردد وتجهیزات مندرج در جدول استاندارد تجه: توضیح مهم 

. موجود باشد و آموزشگاه مجري میبایست  مدارکی دال بر  تعهد همکاري این مراکز با آموزشگاه را براي کالسهاي عملی ارائه دهد    

 



 ١٧

 

 

 

 

برگه استاندارد مواد  -                     

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

1  

2  

3  

4  

5  

  ژ کپسولپودر شار

  دستکش 

  ماژیک

  تخته پاك کن

  لباس حریق

  رهپودر افش

  ضدحریق

  وایت برد

  وایت برد

  دست کامل

  گرمکیلو 6

  جفت 5

  عدد 3

  عدد 1

  دست 1

  

          

          

  : جه تو

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

 

 

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   دیفر

1  

2  

3  

4  

  گاز–کپسول پودر 

  گاز-کپسول اب

  کپسول گاز

  

  کیلوئی اطفا حریق12

  کیلوئی اطفا حریق 12

  کیلوئی اطفا حریق 12

  

  دستگاه 5

  دستگاه 5

  دستگاه 5

  

  

          

          

  

  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15ابزار به ازاء هر  -
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 ) 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

 اسدي انتشارات یادواره چاپ گلشهر 1379 مهندس گوگونانی 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

 اتش نشانی

سازمان آتش نشانی  تشارات انواران 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 اسماعیلدکتر محمد 

 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 

 اجتماعی

وزارت کار و تامین 

 اجتماعی

ر و موسسه کا 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

  ها در محیط کار

مهندس مهران علی 

 نژاد

ران علی مهندس مه

 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

آموزشگاه پیام   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  رش فتحیدکتر کو  دکتر کورش فتحی  نیاز سنجی اموزشی  17

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

  پور

  وزارت ارشاد  تهران  1379



 ١٩

 

 

 

 

 

 

 عالوه بر منابع اصلی  ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( سایر منابع و محتواهاي آموزشی  - 

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

 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

  تحقیقات

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 

WWW.HOLAL_UAST.ac.ir 7 

 

 

  فهرست معرفی نرم افزارهاي سودمند و مرتبط 

  ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلی ( 

  توضیحات  آدرس  تهیه کننده  عنوان نرم افزار  ردیف

  حمر توضیع توسط سازمان هالل ا  سازمان هالل احمر   هالل احمر  کمکهاي اولیه  1

2  

  

 

3  

4  

  

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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