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 استاندارد آموزش شایستگی
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي:تدوين محتوا و تصويب  نظارت بر 
  3257-47-041-1:  كد ملي شناسايي آموزش شايستگي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  97پالك ، اي كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت  ، خيابان خوش شماليخيابان آزادي   ،تهران 

  66944120 - 66569907تلفن                                                     66944117دورنگار       
  Barnamehdarci @ yahoo.com: آدرس الكترونيكي 

  
 

 

 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي

  زيبا ياوري مسئول گروه  ايمني و  بهداشت
  
 

  :همكار براي تدوين استاندارد آموزش   شايستگيحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  تهران  71آتش نشاني پايگاه شماره  -
-   

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي   
  .استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است كشور بوده و هرگونه سوء 

 



 

 
 

 

  

  شايستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  شغل و سمت   رشته تحصيلي  آخرين مدرك تحصيلي   نام و نام خانوادگي  رديف
سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

 كارشناسي  محمد رضا وكيلي  1
مديريت 
 عمليات

معاون عمليات 
منطقه شش 
  آتش نشاني

  سال29
  

  22305623: تلفن ثابت 
  09122196570: تلفن همراه 

  : ايميل 
بزرگراه رسالت خ كرمان جنوبي : آدرس 

سازمان آتش نشاني 71ايستگاه شماره  –
  تهران

2  
  عباس

  خدنگي زواره
 HSE  كارشناسي ارشد

كارشناس ارشد 
  آموزش

  سال18

 22305623:تلفن ثابت 

  09126013625: تلفن همراه 
ايميل 

:a.khadangi@yahoo.com 

بزرگراه رسالت خ كرمان جنوبي : آدرس 
سازمان آتش نشاني 71ايستگاه شماره  –

  تهران

 فوق ليسانس حسين مرتضوي نژاد  3
مهندسي 
 معماري

كارشناس ارشد 
  آموزش

  سال17

 55541661: تلفن ثابت 

  09123573376: تلفن همراه 
: ايميل 

hosseinmortazavinejad@gm

ail.com 

  : آدرس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 ، مسئوليت 

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : طول دوره آموزش 
  . مورد نياز براي رسيدن به يك استاندارد آموزشي حداقل زمان و جلسات 

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

  :كارورزي
حدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت م

د در محـل آمـوزش بـه صـورت     مانند آموزش يك شايستگي كه فـر .(دارد كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود
  .)مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از تئوريك

  : ارزشيابي 
كتبـي عملـي و اخـالق    ، عملـي  بخـش   ه، كه 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 

  .اندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش است
  : شايستگي 

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

، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  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 زيك في

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

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

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

  :توجهات زيست محيطي 
 .ر شغل بايد رعايت و عمل شود كه كمترين آسيب به محيط زيست وارد گرددمالحظاتي است كه در ه



 

 
 

 
 

  : شايستگي   نام استاندارد آموزش 

   عمليات تهويه در ساختمانها و فضاهاي بسته

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

، كار با تهويه در ساختمانها و فضا هاي بسته شايستگي است كه كار هايي از قبيل ارزيابي در عمليات تهويه عمليات
،آتش نشان صنعتي در ، محاسبات تهويه و عمليات تهويه را انجام مي دهد و با استاندارد آتش نشان انواع گاز سنج
  .ارتباط مي باشد

  :وروديويژگي هاي كارآموز 
  ديپلم : ميزان تحصيالت حداقل
  سالم منطبق با شرايط فيزيكي آتش نشان: توانايي جسمي و ذهني حداقل 

    آتش نشان :مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره طول

 ساعت 33: طول دوره آموزش                   
  ساعت 13:    ـ زمان آموزش نظري               
    ساعت   20:   ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت     -:  ـ زمان كارورزي                       
 ساعت     -:  ـ زمان پروژه                           

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:مربيانصالحيت هاي حرفه اي 

سال سابقه فعاليـت در    2ليسانس مرتبط بايا   نشاني كشورفوق ديپلم مرتبط با پنج سال سابقه فعاليت در سازمان آتش
  .آتش نشاني كشور  سازمان

 

 
 
 



 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

مشكل ساز هستند به منظور فراهم تخليه محيط از گازهاي سمي ، دود و محصوالت حريق كه براي تنفس انسان 
  .آوردن شرايطي مناسب براي فعاليت 

  
  
  
) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Ventilation 

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

   آتش نشان
  آتش نشان صنعتي 

  سرآتش نشان 
  سرآتش نشان صنعتي 

  
  
  :جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسيب شناسي و سطح سختي كار  ٭

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

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

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

  نياز به استعالم از وزارت كار    :   د

  
  

 



 

 

 

 

 استاندارد آموزش شايستگي
  كارها  -

 عناوين رديف

 در عمليات تهويهارزيابي 1
   )  GAS TEST( كار با انواع گاز سنج2
 محاسبات تهويه  3
  عمليات تهويه   4

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

 : عنوان 

  در عمليات تهويهارزيابي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  كپسوا آتنش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  p4كامپيوتر 

  فيلم هاي آموزشي 

     1 ارزيابي ريسك محيطروش هاي -

     1 عوامل ايجاد خطر بالقوه و احتمالي-

      

    :مهارت

    2  كشف مخاطرات محيطي-

    2  انجام عمليات مخاطرات محيطي-

      

  :نگرش
 و وقتانرژي ،صرفه جويي در زمان -
 

  : ايمني و بهداشت 
 استفاده از تجهيزات حفاظت فردي هنگام كار-
 و محيط كاررعايت بهداشت فردي -

 :توجهات زيست محيطي 
- 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )  GAS TEST( كار با انواع گاز سنج

 آموزش زمان

 جمع عملي نظري  

3 3 6 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  كپسوا آتنش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  p4كامپيوتر 

  فيلم هاي آموزشي
  انواع گاز سنج         

     1  انواع گازسنج-

     2 انواع پيغامهاي صوتي و نوشتاري در گازسنج-

      

    :مهارت 

    3   كار باگازسنج-

      

  :نگرش 
 صرفه جويي در زمان وانرژي-

  : ايمني و بهداشت 
  استفاده از  وسايل حفاظت فردي هنگام كار -
 بهداشت فردي ومحيط كار رعايت-

 :توجهات زيست محيطي 
  دفع صحيح پسماند-
  جلوگيري از انتشار گازهاي سمي جهت آسيب نرساندن به محيط زيست -
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  محاسبات تهويه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

2 4 6 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  كپسوا آتنش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  p4كامپيوتر 

  فيلم هاي آموزشي

     1  انواع احجام هندسي-

     1 دبي انواع فن هاي آتش نشاني-

      

      

    :مهارت

    2   محاسبات حجم-

    1  محاسبات دبي انواع فن ها-

    1  محاسبات تعداد فن مورد نياز براي عمليات تهويه-

      

  :نگرش
 و وقتانرژي،صرفه جويي در زمان -
 

  : ايمني و بهداشت 
 و محيط كار رعايت بهداشت فردي-
 استفاده از وسايل حفاظت فردي هنگام كار-

 :توجهات زيست محيطي 
- 
 

 
 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 عمليات تهويه 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 9 15 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز     :دانش
  ميز مربي 

  صندلي مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  كپسوا آتنش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  p4كامپيوتر 

  فيلم هاي آموزشي

     1 انواع فن هاي آتش نشاني-

     4 استراتژي در عمليات با فن هاي آتش نشاني-

     1  انواع تهويه-

    :مهارت

    /.5  آماده سازي فن هاي آتش نشاني-

    /.5   چيدمان هاي فن -

    8   عمليات تهويه -

  :نگرش
 و وقتانرژي،صرفه جويي در زمان -
 

  : ايمني و بهداشت 
   PPEFULL( استفاده از تجهيزات كامل حفاظت فردي  -
 و محيط كاررعايت بهداشت فردي -

 :توجهات زيست محيطي 
جمع آوري پسماند و بقايـاي حريـق و پاكسـازي محـيط بعـد از اتمـام عمليـات جهـت-

  جلوگيري از آسيب نرساندن به محيط زيست 
 
  
  
  
  



 

  
  

 

 

    برگه استاندارد تجهيزات -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    عدد15 پالستيكي-چوبي كارآموزيصندلي   1
    عددcm 70×100   1 تخته وايت برد  2
    دستگاه 1 استاندارد ويديو پروژكتور  3
    دستگاه P4 1 كامپيوتر  4
    دستگاه 1  مجهز به پمپ آتش نشانيخودرو منبع دار خودروي پمپ دار آتش نشاني  5
    عدد 5  استاندارد-آتش نشاني  )  BA(تنفسي كامل  ماسك  6
    عدد 5  استاندارد-آتش نشاني كاله  7
    دست 5  استاندارد-آتش نشاني اوركت  8
    جفت 5  استاندارد-آتش نشاني چكمه  9
    جفت 5  استاندارد-آتش نشاني دستكش  10
    دست 5  استاندارد-آتش نشاني شلوار  11

        

  
  

  : توجه 
  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
  

 

 
   



 

 
 

 

  برگه استاندارد مواد  -                  
  توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق نام  رديف

   عدد  3 وايت برد ماژيك  1
   به مقدار الزم در آموزش ليتر  آب  2
    به مقدار الزم مايع دست مواد شوينده 3
        

  
  : توجه 

  .نفر محاسبه شود  15مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
  

 

 

    برگه استاندارد ابزار  -                  
  توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    يك ست  استاندارد-آتش نشاني فنانواع 1
    دستگاه 1 استاندارد موتور برق 2
    يك ست استاندارد-آتش نشاني انواع اتصاالت  فن 3
      

  
  

  : توجه 
  .ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود  -

  

  فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد
  

  رديف عنوان

www.125.ir1 

www.nfpa.org 2 

  


