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  : بهداشت و ایمنیاعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزي درسی رشته 

  علی موسوي-

  امک فرح آبادير-

  ارژنگ بهادري-

  زیبا یاوري-

  

 

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

  شرکت ایمنی نداگستر ایمن -

  دفتر طرح و برنامه هاي درسی  -

  : فرآیند اصالح و بازنگري 

-  

-  
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    شایستگی    شغلآموزش تهیه کنندگان استاندارد 

  نام و نام خانوادگی  ردیف
آخرین مدرك 

  تحصیلی 
  ایمیل تلفن و، آدرس    سابقه کار مرتبط  شغل و سمت   تحصیلیرشته 

  لیسانس  بامداد کتانچی  1
مدیریت برنامه 

  یزي آموزشی
  سال15  مدیر آموزش

  22979967 :تلفن ثابت 

  09121239445: تلفن همراه 

 Bamdad2525@yahoo.com: ایمیل 

میدان هـروي، خ وفـامنش، کوچـه    : آدرس 

  1، واحد 4افتخاریان، پ 

 لیسانس  فاطمه سلیمانی  2
بهداشت حرفه 

 اي
  سال 6  کارشناس فنی

 22979967: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

 soleimany26@gmail.com: ایمیل 

میدان هـروي، خ وفـامنش، کوچـه    : آدرس 

  1، واحد 4افتخاریان، پ 

  سال 15  مدیر عامل فیزیک فوق لیسانس  نوید صقري  3

  22979967 :تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

 : ایمیل 

میدان هـروي، خ وفـامنش، کوچـه    : آدرس 

  1، واحد 4افتخاریان، پ 

 فوق لیسانس  آیدین تقی زاده  4

مدیریت محیط 

گرایش (زیست 

HSE(  

  سال 7  مدیر فنی

 22979967: تلفن ثابت 

  : تلفن همراه 

 A.taghizadeh@ngiltd.org: ایمیل 

میدان هـروي، خ وفـامنش، کوچـه    : آدرس 

  1، واحد 4پ افتخاریان، 
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  : تعاريف 

  : استاندارد شغل 

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

  .مي شود

  : استاندارد آموزش 

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

  :  نام يك شغل 

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

  : 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 

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

  : ويژگي كارآموز ورودي 

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

  :کارورزی

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

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

  .)و شامل بسیاری از مشاغل نمی گرددبا استفاده از عکس می آموزد و ضرورت دارد مدتی در یک مکان واقعی آموزش عملی ببیند  تئوریک

  : 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 

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

  : شايستگي 

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

  : دانش 

، رياضـي  (پايه كه مي تواند شامل علوم  حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي

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

  : مهارت 

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

  : نگرش 

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

  : ايمني 

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

  :توجهات زيست محيطي 

 .گردد مالحظاتي است كه در هر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد
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  : شغلاستاندارد آموزش نام 

  )محیط زیست و ایمنیبهداشت، ( HSEافسر 

 : شغلاستاندارد آموزش شرح 

اجرا و مشاوره بر اي، ایمنی و محیط زیست، که فراگیران توانایی نظارت،  شغلی است در حوزه بهداشت حرفه HSEافسر 

هاي صنعتی و کارگاهی، تشخیص انواع خطر و کنترل شرایط خطرناك، ارایه  هاي کاري ایمن در فعالیت اجراي صحیح روش

هاي کاري را  و حضور کارآمد در محیط (Tool Box meeting)، توانایی برگزاري گوشزدهاي ایمنی  HSEانواع گزارش

  .کسب کنند

  : وروديویژگی هاي کارآموز 

  دیپلم : میزان تحصیالت حداقل 

  روانی و جسمانیسالمت کامل :  و ذهنی توانایی جسمیحداقل 

  )مقدماتی و پیشرفته ( در صنایع  HSEبکارگیري  : مهارت هاي پیش نیاز 

:آموزش دوره  طول  

  ساعت   242   :   طول دوره آموزش               

  ساعت    110 :     ـ زمان آموزش نظري          

  ساعت   132   :   ـ زمان آموزش عملی          

  ساعت      -  :     کارورزي                 زمان ـ 

   ساعت      -   :      ـ زمان پروژه                   

 ) به درصد ( بودجه بندي ارزشیابی 

  % 25:  کتبی -

  % 65 :عملی  -

  % 10 :اخالق حرفه اي  -

:حرفه اي مربیان  صالحیت هاي  

  سال سابقه کار مرتبط 5کارشناس بهداشت حرفه اي، ایمنی صنعتی یا محیط زیست با حداقل 
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  ) : اصطالحی ( تعریف دقیق استاندارد  ٭

هاي کارگاهی و صنعتی به لحاظ حفظ ایمنی کار و پیشگیري از خطرات ،  ، شغلی است که در محیط HSEافسر 

  .نماید رعایت مسایل بهداشتی، با سیستم مدیریت ایمنی همکاري می حفظ محیط زیست و

  

  

  

  ) :و اصطالحات مشابه جهانی ( اصطالح انگلیسی استاندارد  ٭

HSE Officer  

  

  

  

  

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

  بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار-

  ري ایمنی و بهداشت بر حسب نوع کارتوانایی بکارگی-

  دستیار روانشناسی صنعتی در صنایع-

  

  

  :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 

  کارها  -

 عناوین ردیف

  نقش ستادي افسر اجرا و ایفاي 1

  کنترل و مدیریت خطر 2

  هاي حفاظت کار ها و آیین نامه دستورالعملاجراي   3

  گزارشگیري و چک لیست ها  4

 برگزاري جلسه گوشزدهاي ایمنی  5

  استانداردهاي آنرعایت و )  PPE( استفاده از لوازم حفاظت فردي   6

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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  استاندارد آموزش 

   ي تحلیل آموزش برگه - 

  : عنوان 

  نقش ستادي افسراجرا و ایفاي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

26 21 47 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  وزشیمصرفی و منابع آم

  میز مدیر    :دانش 

  صندلی مدیر

  میز مربی

  صندلی مربی

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  ماژیک وایت برد

   A4کاغذ 

  کامپیوتر

  ولیهجعبه کمک هاي ا

  کپسول آتش نشانی

  صندلی کارآموز

   

      HSE  1روش اداره جلسات -

      2   روانشناسی صنعتی-

      HSE   2موزش هاي آ روش و تکنیک برگزاري دوره-

      6  جایگاه آن  و، سلسله مراتب HSEچرخه مدیریت -

      2  لویت بندي فعالیت هاي کاري بر اساس ارزیابی ریسکاروش -

      2  هاي محیط کار گیري آالینده هاي اندازه روش-

      1  ها و ابزارهاي ارتباطی در محیط کار روش-

      2  انواع پروانه مجوز کار-

مانورهـا و شـرح    ،ي، بحـران  اکنش در شرایط اضطرارهاي و روش-

  ي تدوین شده وظایف خود و کارکنان در برنامه

8      

    :مهارت 

    HSE    2اداره جلسات -

    HSE    1ي نقش منشی جلسات اجرا-

    2    اجراي رفتار اخالقی صحیح با تمامی پرسنل-

    2    ها  در تمامی آموزش موثر حضور-

در انطبـاق مفـاهیم    HSE آمـوزش هـاي   دوره برگـزاري  درکمک -

  هاي کارگاهی علمی با فعالیت

  1    

صـنعتی و  (ي کـاري  هـا  هاي قبل از ورود به محـیط  برگزاري دوره-

  )کارگاهی

  2    

  
  



 ٩

  

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  نقش ستادي افسراجرا و ایفاي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  : مهارت 

انجـام چنـد   و توانایی  هاي فعال پروژه حضور مداوم در تمام قسمت-

  بندي کارها کار همزمان و الویت

    

3  

    

    2    توانایی انجام یک کار به صورت گروهی-

    1    ه از ابزارهاي ارتباطیاستفاد -

    2    هاي کاري هاي مجوز کار و تطابق آن با فعالیت کنترل پروانه-

    1    گیري انتخاب درست ابزارهاي اندازه-

در شـرایط اضـطراري، بحـران و     HSEایفاي صحیح نقـش افسـر   -

  مانورها و تحویل گزارش به مسوول مربوطه

  2    

  :نگرش 

  ثر در کارهاي ستادي و اجراییایفاي نقش فعال و مو -

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و عمومی محیط کار -

  :توجهات زیست محیطی 
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  کنترل و مدیریت خطر 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

8 15 23 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مدیر    :دانش 

  صندلی مدیر

  میز مربی

  صندلی مربی

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  ماژیک وایت برد

   A4کاغذ 

  کامپیوتر

  ولیهجعبه کمک هاي ا

  کپسول آتش نشانی

  صندلی کارآموز

  

  

ــر - ــواع خط ــومیکی،   از ن(  ان ــیمیایی، ارگون ــی، ش ــر فیزیک ظ

  ) وانیو ر بیولوژیکی

2      

      2   هاي شناسایی خطر انواع روش-

      1  هاي ارزیابی خطر انواع روش-

      1  هاي کنترل خطر انواع روش-

      2  پیشگیري از خر و اقدام اصالحی روش -

    :مهارت 

    3    خطرناك هاي موقعیتتشخیص به موقع -

    3    خطرات بارز در محیط کارسریع  یشناسای-

    3    کنترل خطر-

    3    هاي اقدام اصالحی و پیشگیرانه تهیه شده پیگیري برنامه-

    3    جلوگیري از بروز مجدد حوادث-

  :نگرش 

  پیشگیري از بروز حوادث-

  : ایمنی و بهداشت 

  

  :توجهات زیست محیطی 
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  استاندارد آموزش 

  ل آموزش ي تحلی برگه - 

  : عنوان 

  هاي حفاظت کار نامه ها و آیین دستورالعملاجراي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

50 66 116 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مدیر    :دانش 

  صندلی مدیر

  میز مربی

  صندلی مربی

  ه وایت بردتخت

  تخته پاك کن وایت برد

  ماژیک وایت برد

   A4کاغذ 

  کامپیوتر

  ولیهجعبه کمک هاي ا

  کپسول آتش نشانی

  صندلی کارآموز

  

  

      2  دستورالعمل ایمنی عمومی روش و -

      2  کار و محیط دستورالعمل رعایت بهداشت فردي و عمومیروش و  -

      3 دستورالعمل ایمنی برقروش و  -

      3 دستورالعمل ایمنی کار در ارتفاعو  روش -

      2  دستورالعمل ایمنی اطفا حریقروش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی جوشکاري و برشکاريروش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی تجهیزات بلند کردن بارروش و  -

      3 دستورالعمل ایمنی داربستروش و  -

      1 ات حفاظت فرديدستورالعمل استفاده از تجهیزروش و  -

      2  گودبرداريدستورالعمل ایمنی روش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی کار در شرایط جوي نامساعدروش و  -

      2 هاي فرار پلکان، نردبان و راهدستورالعمل ایمنی روش و  -

      2  دستورالعمل ایمنی مقابله با شرایط بحرانیروش و  -

      2 نظم و انضباط در انباردستورالعمل ایمنی روش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی حفاظت در برابر اشعهروش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی مخازنروش و  -

      3 بستهدستورالعمل ایمنی کار در فضاي روش و  -

      2 دستورالعمل ایمنی ماشین آالت و ابزار عمرانیروش و  -

      3  ر محیط کارد ارگونومیرعایت دستورالعمل روش و  -

  
  



 ١٢

  
  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  هاي حفاظت کار نامه ها و آیین دستورالعملاجراي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

   :دانش 

   مواد شیمیاییکار با دستورالعمل ایمنی روش و  -

  

6  

      

      2 دستورالعمل ایمنی کار در شبروش و  -

    :مهارت 

هاي ایمنی عمومی و  ن از اجراي صحیح دستورالعملو اطمینابازرسی -

  هاي مناسب به گروه کاري ارایه توصیه

  3    

رعایت بهداشت هاي  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري فردي و عمومی و ارایه توصیه

  3    

هاي ایمنی برق و  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري ارایه توصیه

  3    

ایمنی کار در هاي  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 اسب به گروه کاريهاي من و ارایه توصیه ارتفاع

  3    

ایمنی اطفا هاي  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه حریق

  3    

ایمنی هاي  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه جوشکاري و برشکاري

  3    

ایمنی تجهیزات هاي  ینان از اجراي صحیح دستورالعملبازرسی و اطم-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه بلند کردن بار

  3    

 داربستهاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه

  3    

  
  



 ١٣

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  :  عنوان

  هاي حفاظت کار نامه ها و آیین دستورالعملاجراي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  : مهارت 

تجهیزات هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه اظت فرديحف

    

3  

    

تجهیزات هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه داراي قسمت هاي متحرك

  3    

هاي ایمنی عمومی و  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 ناسب به گروه کاريهاي م ارایه توصیه

  3    

شرایط هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه جوي نامساعد

  3    

پلکان، هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه هاي فرار نردبان و راه

  3    

مقابله با هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه شرایط بحرانی

  3    

ضبط و هاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه ربط انبار

  3    

حفاظت هاي ایمنی  از اجراي صحیح دستورالعملبازرسی و اطمینان -

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیه در برابر اشعه

  3    

و  مخازنهاي ایمنی  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري ارایه توصیه

  3    

هاي ایمنی کار در  لعملبازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورا-

 هاي مناسب به گروه کاري فضاي محصور و ارایه توصیه

  3    

  
  



 ١٤

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  هاي حفاظت کار نامه ها و آیین دستورالعملاجراي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  :مهارت 

هاي ایمنی ماشین  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري آالت و ابزار عمرانی و ارایه توصیه

    

3  

    

هاي ارگونومی و  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 مناسب به گروه کاري هاي ارایه توصیه

  3    

هاي ایمنی کار با  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

 هاي مناسب به گروه کاري و ارایه توصیهمواد شیمیایی 

  3    

هاي ایمنی کار در  بازرسی و اطمینان از اجراي صحیح دستورالعمل-

  هاي مناسب به گروه کاري شب و ارایه توصیه

  3    

  :نگرش 

   ایمنبرقراري محیط کاري -

  پیشگیري از بروز حادثه-

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و عمومی محیط کار -

  :توجهات زیست محیطی 
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  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  گزارشات و چک لیست ها

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

10 12 22 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،ش دان

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مدیر    :دانش 

  صندلی مدیر

  میز مربی

  صندلی مربی

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  ماژیک وایت برد

   A4کاغذ 

  کامپیوتر

  ولیهجعبه کمک هاي ا

  کپسول آتش نشانی

  موزصندلی کارآ

  

  

      2  ها و چرخه کامل ایجاد و بکارگیري آن HSE انواع گزارشات-

گـزارش روزانـه، گـزارش مـوارد     ( گزارشانواع روش نگارش -

  )حادثه ایمن، گزارش حادثه و شبه نا

4      

      4  و کاربرد و بروزرسانی آن لیست روش تهیه و تنظیم چک-

-        

    :مهارت 

    6    ش در مواقع مورد لزومنگارش و ارایه انواع گزار-

    HSE    4ارایه به سیستم مدیریت ها و  لیست پرکردن چک-

    2    آمار و مستندات مربوطهتهیه -

-        

  :نگرش 

  هاي اصلی شرایط و موارد ناایمن کشف ریشه-

  شبه حادثه و حادثه  جلوگیري از بروز تکرار موارد ناایمن،-

  

  : ایمنی و بهداشت 

  بهداشت فردي و عمومی محیط کار رعایت -

  :توجهات زیست محیطی 

  تفکیک مناسب و صحیح کاغذ -

 

 



 ١٦

  

  

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  جلسه گوشزدهاي ایمنیبرگزاري 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

6 8 14 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،هیزات تج

  مصرفی و منابع آموزشی

  میز مدیر    :دانش 

  صندلی مدیر

  میز مربی

  صندلی مربی

  تخته وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

  ماژیک وایت برد

   A4کاغذ 

  کامپیوتر

  ولیهجعبه کمک هاي ا

  کپسول آتش نشانی

  صندلی کارآموز

  

  

      2  روش برگزاري جلسه -

      4  ا کارکنانروش برخورد مناسب ب -

    :مهارت 

    2    ریزي شده  برگزاري جلسات برنامه-

    2    برگزاري جلسات خارج از برنامه -

    HSE    2و گزارش به سیستم مدیریت  ثبت آمار جلسات-

    2    سخنرانی در خصوص موارد ناایمن انجام-

  :نگرش 

   صرفه جویی در زمان -

-  

  : ایمنی و بهداشت 

  هداشت فردي و عمومی محیط کاررعایت ب-

  یادآوري و تکرار نکات ایمنی -

  :توجهات زیست محیطی 

  

 

 

 

 

 



 ١٧

 

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  ) PPE( استفاده از تجهیزات حفاظت فردي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

10 10 20 

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط ت محیطیتوجهات زیس

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  مصرفی و منابع آموزشی

  تجهیزات کار در ارتفاع    :دانش 

  تجهیزات حفاظت فردي

فردي براي تجهیزات حفاظت 

  جوشکاري

تجهیزات حفاظت فردي براي 

  داربست

تجهیزات حفاظت فردي براي 

  کار با مواد شیمیایی

تجهیزات حفاظت فردي براي 

سمت ماشین هاي داراي ق

  هاي متحرك

تجهیزات حفاظت فردي براي 

  کار با مواد بیولوژیکی

تجهیزات حفاظت فردي براي 

کار در صنایع فوالدي و ریخته 

  گري

تجهیزات حفاظت فردي براي 

  کار با مواد رادیواکتیو

  جعبه کمک هاي اولیه

  کپسول آتش نشانی 

  میز مربی

  صندلی مربی

  میز مدیر

  صندلی مدیر

      2  کار در ارتفاعفاظت فردي و ح انواع تجهیزات-

      1 کاران برقتجهیزات حفاظت فردي و  انواع -

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به انواع  -

 کاران کاران و برش جوشها براي  آن

1      

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به  انواع -

 بندي داربستها براي  آن

1      

جهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به ت انواع -

 کار با مواد شیمیاییها براي  آن

1      

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به  انواع -

 هاي متحرك هاي داراي قسمت کار با ماشینها براي  آن

1      

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به  انواع -

  اد بیولوژیکیها براي کار با مو آن

1      

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به  انواع -

  گري صنایع فوالدي و ریختهکار در ها براي  آن

1      

تجهیزات حفاظت فردي و استانداردهاي مربوط به  انواع -

 اکتیو کار با مواد رادیوها براي  آن

1      

    :مهارت 

در رابطه بـا شـغل و    از تجهیزات نگهدارياستفاده صحیح و -

  شرایط موجود

  10    

  
  



 ١٨

  
  

 

  استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه - 

  : عنوان 

  ) PPE( استفاده از تجهیزات حفاظت فردي 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظري  

   

  ایمنی  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

  مرتبط توجهات زیست محیطی

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

  آموزشیمصرفی و منابع 

  تخته وایت برد  :نگرش 

  ماژیک تخته وایت برد

  تخته پاك کن وایت برد

   p4پیوتر کام

  

  و مناسب تجهیزات با توجه به فعالیت و شرایط کارياستفاده صحیح -

  هاي اضافی و اشتباه جلوگیري از هزینه-

  : ایمنی و بهداشت 

  رعایت بهداشت فردي و عمومی محیط کار-

  حفاظت فردي استفاده از وسایل-

  :توجهات زیست محیطی 
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    برگه استاندارد تجهیزات -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    عدد 1  سانتیمتر 120×150  تابلو وایت برد  1

    دستگاه 1  لپ تاپ  رایانه  2

    دستگاه 1  1200×1800با وضوح تصویر   ویدیو پروژکتور  3

    دستگاه 1  اتومات 3 × 2  پرده نمایش  4

    عدد 15  چوبی یا پالستیک   صندلی کارآموز  5

    عدد 1  چرمی  صندلی مربی  6

    عدد 1  چوبی  میز مربی  7

    دستگاه CO2  1 -پودر و گاز  کپسول آتش نشانی  8

    جعبه 1  استاندارد  جعبه کمک هاي اولیه  9

    عدد 1  درب دار  سطل زباله درب  10

    عدد 1  چوبی  میز مدیر  11

    عدد 1  چرمی  صندلی مدیر  12

  : توجه 

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

  

  برگه استاندارد مواد  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    بسته A4   1  کاغذ  1

    عدد 15  آبی  خودکار  2

    عدد 3  آبی، مشکی، قرمز  ماژیک وایت برد  3

    به تعداد نفرات  منطبق با متون تدریس شده  جزوه آموزشی  4

    عدد 1  وایت برد  تخته پاك کن  5

  دستکش کار  6
برشکاري، جوشکاري، ضد لغزش، التکس، ضد 

  برش، ضد ارتعاش، عایق برق،

از هر مدل یک 

  عدد

  

  نما، نسوز ید، شبسره، بارانی، ضد اس کتان یک  لباس کار  7
از هر مدل یک 

  عدد

  

  : توجه 

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



 ٢٠

  

 

 

 

 

 

     تجهیزاتبرگه استاندارد  -                   

  توضیحات   تعداد   مشخصات فنی و دقیق   نام   ردیف

    از هر مدل یک عدد  عایق برق، کارگاهیکار در ارتفاع، ساده   کاله ایمنی  1

  کفش ایمنی  2
برق،  عایق،  نجه فوالديپساده کارگاهی 

  هاي مرطوب مخصوص محیطچکمه 
  از هر مدل یک عدد

  

  عینک ایمنی  3
با حفاظ (جوشکاري، برشکاري، سنگ زنی 

  ها ، گاگل)جانبی
  از هر مدل یک عدد

  

    از هر مدل یک عدد  داخل گوش، روي گوش  گوشی ایمنی  4

  ماسک  5

  صورت صورت و نیم کاري، تمامجوش

فیلتردار ضد گازي، ضد گردوغبار 

 Face shieldدار،  سوپاپ

  از هر مدل یک عدد

  

    از هر مدل یک عدد  طناب نجات، کارابین، هارنس، لنیارد  تجهیزات کار در ارتفاع  6

    یک عدد  داراي آنالیزور  صداسنج   7

    ک عددی 2Lit/minفردي با دبی   پمپ نمونه برداري هوا  8

  گازسنج  9
قابل حمل، قرائت مستقیم، تک سنسوره و 

  چهار سنسوره
  یک عدد

  

    یک عدد  قرائت مستقیم دیجیتال  سنجش شرایط جوي  10

    یک عدد  قرائت مستقیم  نورسنج  11

  

  

  : توجه 

 .نفر محاسبه شود  15به ازاء یک نفر و یک کارگاه به ظرفیت  تجهیزات -
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 عالوه بر منابع اصلی  ) پیشنهادي گروه تدوین استاندارد ( ع و محتواهاي آموزشی سایر مناب -

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

 مترجمین
 توضیحات ناشر محل نشر

1 
هاي  دستورالعمل و آیین نامه

  ایمنی و حفاظت فنی
1390  

اداره کل بازرسی 

  کار
  وزارت کار  تهران  --

  

2 
پیمانکاران در  HSEریت مدی

  هاي عمرانی پروژه
1391  

         علیزاده، الدین شمس

 عامري، عرب رضا

  پور، علی سبزفریناز

  شاهنده رضاکرمی

  تهران  -
فدك 

  ایساتیس

  

    فن آوران  همدان  -  ایرج محمد فام  1385  ارزیابی کمی ایمنی 3

4 
مکانیک بدن و اصول طراحی 

 ایستگاه کار
1378 

محمد عبدلی 

 مکیار
 امید امجد تهران -

 

 1387 ایمنی کاربردي در صنایع 5
احسان اهللا حبیبی، 

 محمد فریدن
 تهران -

فن آوران، 

 مهرازان

  

    فن آوران  همدان  -  ایرج محمد فام  1382  تجهیزات حفاظت فردي 6

7        
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  فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

  دیفر  عنوان

www.NFPA.org 1 

www.OSHA.gov 2 

www.OGP.uk.org 3 

www.ILO.org 4 

www.cdc.gov 5 

www.WHO.int 6 

www.tamin.ir 7 

www.mcls.gov.ir 8 
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