
  

 ريسي و سنجص مهارت  معاونت پژوهص، برنامه

 ريسي درسي  دفتر پژوهص، طرح و برنامه

 

 استاندارد آموزش شایستگی

 

 رفتار ضناسي حريق 

      

 گروه ضغلي      

 بهذاضت و ايمني 
 

  ضايستگيكذ ملي آموزش 

1 4 0 0 8 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 

ضناسه  نسخه

 ضايستگي

سطح  ضناسه گروه ضناسه ضغل

 مهارت
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  دفتر طرح و برنامه هاي درسي:تدوين محتوا و تصويب  نظارت بر 

  3257-47-045-1:  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
  علي موسوي مديركل دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

  رامك فرح آبادي معاون دفتر طرح و برنامه هاي درسي
  طرح و برنامه هاي درسيمعاون دفتر ارژنگ بهادري 

 زيبا ياوري مسئول گروه بهداشت و ايمني 

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

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

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

 



 

 

 

 
 
 

  شايستگي تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

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

  ايميل تلفن و، آدرس  

 كارشناسي  مهدي هاشمي شال  1
مديريت 
 دولتي

مدير آموزش 
مركز آموزش 
سازمان آتش 
  نشاني تهران 

 سال  29
  

  55305980:تلفن ثابت 
  09125980980: تلفن همراه 

: ايميل 
hashemishal@yahoo.com 

صالح  –جاده بهشت زهرا تهران  : آدرس 
مركز آموزش ايثارگران آتش  –آباد شرقي 

نشان

2  
  عباس 

  خدنگي زواره
 HSE  كارشناسي ارشد

كارشناس ارشد 
سازمان  آموزش

آتش نشاني 
  تهران 

  سال 18

 22305623:تلفن ثابت 

  09126013625: تلفن همراه 
 a.khadangi@yahoo.com:ايميل 

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

  نشاني تهران

 فوق ليسانس  حسين مرتضوي نژاد  3
مهندسي 
 معماري

كارشناس ارشد 
سازمان  آموزش

آتش نشاني 
  تهران 

  سال 17

 55541661 :تلفن ثابت 

  09123573376: تلفن همراه 
: ايميل 

hosseinmortazavinejad@gma

il.com 

  فوق: آدرس 

 ليسانس  عباس غالمحسيني  4

مديريت 
عمليات امداد 

 و نجات

 فرمانده عميات
ايستگاه شماره 

سازمان آتش  31
  نشاني تهران

  سال 14

  33191171:تلفن ثابت 
  09124723633: تلفن همراه 

  : ايميل 
  فوق: آدرس 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

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

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

  : 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 

  . تاندارد عملكرد مورد نياز شغل شرايط كاري و اس
  : 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 
  :كارورزي

ر مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صـورت مـي گيـرد و ضـرورت     كارورزي صرفا د
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

  .)و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد با استفاده از عكس مي آموزد 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

  : ان صالحيت حرفه اي مربي
  .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 
، رياضي (كه مي تواند شامل علوم پايه  رسيدن به يك شايستگي يا تواناييحداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي 

  . ، 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 

  .  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



 

 

 
 
 

  : نام استاندارد آموزش شايستگي

  رفتار شناسي حريقارزيابي 

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

بررسي گسترش آتش در ارزيابي رفتار شناسي حريق شايستگي است از گروه  بهداشت و ايمني و كارهايي از قبيل 
  .مي باشد كار كردن محيط هاي داغ و مرطوب ،استفاده از سر لوله ها ،بررسي پهنه اشتعال گازها ،محيط بسته

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

  3257-47-003- 1با كد  آتش نشان:مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره طول

 ساعت   57:    طول دوره آموزش                   
  ساعت   18:    آموزش نظري                ـ زمان

    ساعت  39:    وزش عملي                ـ زمان آم
  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 

 نشاني كشور  هاي آتشبا پنج سال سابقه فعاليت در يكي از سازمانفوق ديپلم مرتبط -
  .هاي آتش نشاني كشور  سال سابقه فعاليت در سازمان  2ليسانس مرتبط با-

 

 

 

 
 

 



 

 

  
  
  
  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  .و استفاده از تكنيك سرلوله ها در خاموش كردن حريق بررسي چگونگي رفتار و گسترش آتش سوزي در محيط بسته 
  
  
  
  
) :مشابه جهاني و اصطالحات ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

Fire Behavior 

 

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

    آتش نشان
  
  
  
  
  
  :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

 گسترش آتش در محيط بسته بررسي1
 اشتعال گازها بررسي پهنه 2
 هالوله استفاده از سر  3
 كار كردن در محيط هاي داغ و مرطوب  4

 

 

 

 

  



 

 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  گسترش آتش در محيط بسته  بررسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

5 17 22 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  توجهات زيست محيطيمرتبط

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن 

  فلش 
  بك درفت

  تجهيزات حفاظت فردي 
  كپسول آتش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 

     1  تعاريف و اصطالحات-

     0.5  انتقال حرارت-

     0.5 عوامل موثر در گسترش آتش سوزي-

     Fire Devel Opment 1توسعه حريق -

     Flash Over(  1(فلش اور -

     Back Draft(  1(بك درفت -

    :مهارت

    1  آزمايش انتقال حرارت در محيط-

    8  عمليات گسترش آتش سوزي در محيطانجام-

    4  عمليات فلش اور انجام-

    4  عمليات بك درفتانجام-

  :نگرش
 وقت و مواد مصر فيصرفه جويي در -
  رعايت اخالق حرفه اي -

  : ايمني و بهداشت 
 هنگام كارتجهيزات حفاظت فردي استفاده از -
 هنگام كارعموميرعايت بهداشت فردي و -

 :توجهات زيست محيطي 
 تفكيك مناسب پسماند و دفع صحيح مواد زائد-



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  پهنه اشتعال گازهابررسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 8 14 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن 
  آكواريوم حريق 

  سنجدستگاه اشتغال 
  وسايل حفاظت فردي 
  كپسول آتش نشاني 

  جعبه كمك هاي اوليه 
  دستگاه آكواريوم حريق 

     2  پهنه اشتعال گازها-

     2 خطرات گازهاي قابل اشتعال-

     1 انفجار گازهاي قابل اشتعال و غير قابل اشتعال-

     1 انواع دستگاه اشتغال سنج و آكواريوم حريق-

    :مهارت 

    4   آكواريوم حريقكار با -

    2  كار با دستگاه اشتعال سنج-

    2  عمليات رفع خطر گازهاي قابل اشتعال در محيط-

  :نگرش 
  رعايت اخالق حرفه اي -
 صرفه جويي در زمان وانرژي-

  : ايمني و بهداشت 
 محيط كارعمومي دررعايت بهداشت فردي و-
  استفاده از و سايل حفاظت فردي در محيط كار -

 :توجهات زيست محيطي 
 تفكيك مناسب پسماند و دفع صحيح مواد زائد-

 

 
 
 

 

 



 

 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
  )  ( Technic Branchاستفاده از سرلوله

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،مهارت ،نگرش،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  صندلي كارآموز    :دانش
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن 

  سرلوله هاي آتش نشاني 
وسايل حفاظت فردي به 

  صورت كامل 
)(FULL P.P.E  

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 

     2  انواع آتش سوزي-

     2 سرلوله هاي آتش نشانيانواع-

    :مهارت

    6   استفاده از سرلوله ها-

  :نگرش
 صرفه جويي در زمان وانرژي-
 رعايت اخالق حرفه اي -

  : ايمني و بهداشت 
  FULL P.P.E). (استفاده از تجهيزات حفاظت فردي كامل -
 رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

 :توجهات زيست محيطي 
 تفكيك مناسب پسماند و دفع صحيح مواد زائد-
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  استاندارد آموزش 
  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 هاي داغ و مرطوب محيطكردن در كار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

3 8 11 

  ايمني،مهارت ،نگرش  ،دانش 
  مرتبط محيطي توجهات زيست

، ابزار  ،تجهيزات
مصرفي و منابع مواد

  آموزشي

  صندلي كارآموز   :دانش
  صندلي مربي 

  ميز مربي 
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن 

  سرلوله هاي آتش نشاني 
وسايل حفاظت فردي به 

  صورت كامل 
)(FULL P.P.E  

  جعبه كمك هاي اوليه 
  كپسول آتش نشاني 

      5/0  تعاريف و اصطالحات-

      5/0 اثر حرارات بر روي بدن انسان-

      5/0 حفظ و نگهداري درجه حرارت طبيعي در بدن انسانروش هاي -

      5/0 هاي مختلف از دست رفتن حرارت بدن انسانروش-

      5/0 تاثير لباس بر ميزان سوخت و ساز حرارتي بدن-

هـاي داغ وهاي درمان شخصي كـه در معـرض محـيطروش-
  مرطوب قرار گرفته است 

5/0      

    :مهارت

    4  هاي داغ و مرطوبدر محيطصحيح عمليات و حركت -

    4   كمك به مصدومين -

  :نگرش
 صرفه جويي در زمان وانرژي-
  رعايت اخالق حرفه اي -

  : ايمني و بهداشت 
  FULL P.P.E). (استفاده از تجهيزات حفاظت فردي كامل -
 رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار-

  :محيطي  توجهات زيست
 تفكيك مناسب پسماند و دفع صحيح مواد زائد-



 

 
 
 

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

    عدد15 پالستيكي-چوبي كارآموزيصندلي   1
    عددCm70×100  1   تخته وايت برد  2
    دستگاه 1 استاندارد ويديو پروژكتور  3
    دستگاه P4 1 كامپيوتر  4
    عدد10  استاندارد-آتش نشاني كاله  5
    دست 10  استاندارد-آتش نشاني اوركت  6
    جفت 10  استاندارد-آتش نشاني چكمه  7
    جفت 10  استاندارد-آتش نشاني دستكش  8
    دست 10  استاندارد-آتش نشاني شلوار  9
    دست 10  استاندارد-آتش نشاني زير كالهي  10
    عدد 10  استاندارد-آتش نشاني ماسك  11
    عدد  1 چوبي ميز مربي  12
    عدد 1 چرمي صندلي مربي  13
    جعبه  1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  14
    دستگاه 3  استاندارد-اطفاء حريق كپسول آتش نشاني  15
    عدد  1 چوبي ميز مربي  16
    عدد 1 چرمي صندلي مربي  17

  
  

  : 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  سه رنگ مختلفوايت برد ماژيك  1
    به مقدار الزم مايع دست مواد شوينده 2
    به مقدار الزم  استاندارد با ضخامت يك سانت تخته هاي نئوپان 3
    به مقدار الزم تخته هاجهت نگهداري گوه هاي چوبي 4
    دستگاه يك  سيلندر يازده كيلويي گاز مايع 5
    عدد  1 وايت برد تخته پاك كن 6
        

  
  : 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

    عدد 10 استاندارد سرلوله آتش نشاني مدرج 1
   دستگاه 10 استاندارد دستگاه تنفسي آتش نشاني 2
سيلندر يدك دستگاه تنفسي آتش 

  نشاني
    عدد 5 استاندارد

  Demoيونيت دمو يونيت رفتار شناسي حريق 3

 Attackيونيت اتك 

 Back Draftيونيت بك درفت 

 1هركدام
  دستگاه

  

    دستگاه RAH 1 -استاندارد دستگاه اشتعال سنج حريق 4
    دستگاه RAH 1 -استاندارد دستگاه آكواريوم حريق 5

  
  

  : 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 

  
 


