
 

 

 ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه 

 ريزي درسي  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

  شايستگياستاندارد آموزش 
 

 

 حريق علل بررسي بازرس

 گروه شغلي   

 بهداشت و ايمني 

 شايستگي    كد ملي آموزش 

1 5 0 0 9 0 0 7 4 0 2 1 1 4 5 

شناسه  نسخه

 شايستگي
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   دفتر طرح و برنامه هاي درسي :نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  
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 :اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي
  مديركل آموزش فني و حرفه اي استان تهران خانپور 

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

  ايمنيزيبا ياوري رئيس گروه برنامه ريزي درسي بهداشت و 
 

 :همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغلحوزه هاي حرفه اي و تخصصي
  71ايستگاه شماره  –سازمان آتش نشاني شهر تهران  -
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي تهران  -

 :فرآيند اصالح و بازنگري 
-  
-  
 

كشـور بـوده و   كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي 
  .هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است 

 



 

 
 
 

   شايستگي   تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل  

  نام و نام خانوادگي  رديف
آخرين مدرك 

  تحصيلي 
  شغل و سمت   رشته تحصيلي

سابقه كار 
  مرتبط

  ايميل تلفن و، آدرس  

1  
  عباس 

  خدنگي زواره
كارشناسي 

  ارشد
HSE 

كارشناس 
ارشد 
  آموزش

سال 18

 22305623:تلفن ثابت 

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

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

  تهراننشاني 

 كارشناسي  محمد رضا وكيلي   2
مديريت 
 عمليات

معاون 
عمليات 
منطقه 

شش آتش 
  نشاني 

سال 29
  

  22305623 :تلفن ثابت 
  09122196570: تلفن همراه 

  : ايميل 
بزرگراه رسالت خ كرمان جنوبي : آدرس

سازمان آتش 71ايستگاه شماره  –
  نشاني تهران

3  
حسين مرتضوي 

  نژاد
فوق ليسانس

مهندسي 
 معماري

كارشناس 
ارشد 
  آموزش

سال 17

 55541661 :تلفن ثابت 

  09123573376: تلفن همراه 
: ايميل

hosseinmortazavinejad@gmai

l.com 

  : آدرس 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :تعاريف
  : استاندارد شغل 

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

  . شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل 
  : 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

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

  .)ند و شامل بسياري از مشاغل نمي گرددبا استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببي 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 
  .بيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مر

  : 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 فيزيك 
  : مهارت 

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

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

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

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



 

 
 

 
 

  :نام استاندارد آموزش شغل 

 بررسي علل حريقبازرس
 :استاندارد آموزش شغل شرح 

، علت بررسي علل حريق شغلي است در حوزه بهداشت و ايمني كه شايستگي هايي از قبيل كانون يابي حريقبازرس
، علت يابي حريق هاي مهلك و جمع آوري مدارك و مستندات را غير عمدي ، علت يابي حريقي ديابي حريق عم

در محيط حريق و حادثه و عمليات تهويه  طر، سرآتش نشان و شايستگي ارزيابي خانجام بدهد و با استاندارد آتش نشان 
  .فضاهاي بسته در ارتباط مي باشدو در ساختمانهاي 

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

  3257-47- 045-1با كد و رفتار شناسي حريق   3257-47-003- 1با كد  آتش نشان  :مهارت هاي پيش نياز  
:آموزش دوره طول

 ساعت156:  طول دوره آموزش                   
  ساعت    39:   ـ زمان آموزش نظري               
    ساعت  107:  ـ زمان آموزش عملي                
  ساعت   10:   ـ زمان كارورزي                       
  ساعت    - :     ـ زمان پروژه                           

 )به درصد( بودجه بندي ارزشيابي 

  %25: كتبي  -

  %65 :عملي  -

  %10 :اخالق حرفه اي  -

:صالحيت هاي حرفه اي مربيان

  .آتش نشاني كشورنسال سابقه فعاليت در سازما  پنج ليسانس مرتبط با
 
 
 



 

 
 

 

 

  
  ) : اصطالحي ( تعريف دقيق استاندارد  ٭

  خسارات واردهو وه گسترش آتش سوزي حنگرفتن  درنظرعمدي وغير عمدي با هاي علت يابي انواع حريق 
  
  
  
  ) :و اصطالحات مشابه جهاني ( اصطالح انگليسي استاندارد  ٭

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

  آتش نشانسر  -

 آتش نشان -

  ريقشناسي حرفتار  -
  
  
  :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 

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

               نياز به استعالم از وزارت كار   :  د 

  
 

 

 
  



 

 

 

 استاندارد آموزش شغل 
  شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 كانون يابي حريق1
 حريق عمديعلت يابي 2
 علت يابي حريق غير عمدي  3
 علت يابي حريق هاي مهلك  4
 جمع آوري مدارك و مستندات مربوط به آتش سوزي  5

 

 

 

 

 

   



 

 
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   كانون يابي حريق

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

10 51 61 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي 
  صندلي كارآموز
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 
  وسايل حفاظت فردي 

 وسايل و تجهيزات آزمايشگاه 
  فيزيك و شيمي حريق 

   P4كامپيوتر 

     2  شيمي حريق-

     2 در كانون يابيرفتار شناسي حريقجايگاه -

     2  فيزيك حريق-

     4 روشهاي دستيابي به كانون حريق-

    :مهارت

    34  شيمي حريقآزمايش انجام-

    2  حريقفيزيك آزمايش انجام-

    15  عمليات كارگاهي كانون يابي حريق-

  :نگرش
  اخالق حرفه اي -
 و مواد مصرفيصرفه جويي در زمان وانرژي-
  ايجاد آرامش در محيط كار -

  : ايمني و بهداشت 
 هنگام كاردرحفاظت فردي سايلواستفاده از -
 هنگام كاردرمحيطعموميورعايت بهداشت فردي -

 :توجهات زيست محيطي 
 جلوگيري از انتشار مواد شيميايي در محيط-

 

 
 
 



 

 
 

  ستاندارد آموزش ا
  ي تحليل آموزش  برگه -

  

  : عنوان 
  علت يابي حريق عمدي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

8 18 26 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش 
  صندلي مربي 
  صندلي كارآموز
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 
  وسايل حفاظت فردي 

  P4كامپيوتر 

     1  ديعم و اصطالحات حريقتعاريف -

     5/1  آثار و شواهد به جاي مانده از حريق-

     5/0  نقش بيمه در علت يابي حريق عمدي  -

     1  اختالالت رواني در علت يابي حريق عمدي -

     1  انتقام جويي در علت يابي حريق عمدي-

     1  كالهبرداري در علت يابي حريق عمدي-

     2  هاي عمدي در خودروها حريق-

    :مهارت 

    4   بررسي آثار و شواهد موجود در محل -

    6   عمليات كارگاهي علت يابي حريق عمدي-

    4   نمونه گيري در علت يابي حريق عمدي- 

    4   خودروها در حريقهاي عمدي ديعلل عم عمليات بررسي -

  :نگرش 
  اخالق حرفه اي -
  ايجاد آرامش در محيط كار -
  و مواد مصرفي  صرفه جويي در زمان وانرژي-

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

  :توجهات زيست محيطي 
  جهت جلوگيري از آلودگي محيط  دفع صحيح پسماند-
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -
  : عنوان 

  عمديعلت يابي حريق غير 
 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

11 20 31 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش 
  صندلي مربي 
  صندلي كارآموز
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 
  وسايل حفاظت فردي 

  P4كامپيوتر 

     1  ديحريق غير عم تعاريف-

     2  حريق غير عمدي در نقش الكتريسيته -

     1  غير عمديحريق عوامل طبيعي در -

     2  عوامل انساني در حريق غير عمدي-

نقش تجهيزات انسـان سـاخت در علـت يـابي حريـق غيـر       -
  عمدي

1     

     Spontaneous Fire (  2(خود به خود سوزي -

     2  هاي غير عمدي در خودروها حريق-

    :مهارت 

    4   بررسي آثار و شواهد موجود در محل -

    12   عمليات كارگاهي علت يابي حريق غير عمدي-

    4   حريق خودرو  ديعلل غير عمعمليات بررسي -

  :نگرش 
  اخالق حرفه اي -
  و مواد مصرفي  زمان وانرژيصرفه جويي در -
  ايجاد آرامش در محيط -

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

  :توجهات زيست محيطي 
  جهت جلوگيري از آلودگي محيط  دفع صحيح پسماند -
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
 علت يابي حريق هاي مهلك

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

4 6 10 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي 
  صندلي كارآموز
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 
  وسايل حفاظت فردي 

  P4كامپيوتر 

     2 افراد فوت شده در محيط حريق روش هاي شناسايي-

     1 نقش زمان و تاثير حرارت بر بدن انسان در حريق-

     1 حرارتبرابر واكنش بدن در -

    :مهارت

حـين و قبـل ازعلت فـوت افـراد در حريـقعمليات بررسي -
  اسناد موجود در حريق هاي گذشته بررسي حريق از طريق 

 6    

  :نگرش
 صرفه جويي در زمان وانرژي-
 ايجاد آرامش در محيط كار-

  : ايمني و بهداشت 
  هنگام كار  ) PPE( استفاده از تجهيزات حفاظت فردي  

  و محيط كار رعايت بهداشت فردي
 :توجهات زيست محيطي 

 جهت جلوگيري از آلودگي محيط دفع صحيح پسماند-
 
  
  
  
  
  
  



 

  
  استاندارد آموزش 

  ي تحليل آموزش  برگه -

  : عنوان 
   مدارك و مستنداتجمع آوري 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري  

6 12 18 

 ايمني ،نگرشمهارت ،،دانش
  مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
  مصرفي و منابع آموزشي

  ميز مربي    :دانش
  صندلي مربي 
  صندلي كارآموز
  تخته وايت برد 

  ماژيك وايت برد 
  تخته پاك كن وايت برد 

  كپسول آتش نشاني 
  جعبه كمك هاي اوليه 
  وسايل حفاظت فردي 

  P4كامپيوتر 

     1 ومستنداتجنبه هاي قانوني جمع آوري مدرك-

     2 روش جمع آوري وانتقال مستندات-

     1 جرممراحل مستند سازي -

     2 بررسي وسايل اشتعال زا وتسريع كننده در محيط-

    :مهارت

    8  عمليات بررسي مستندات وروشهاي نمونه گيري از محيط-

    2   مدل سازي كامپيوتري-

    2  به جا مانده از حريقانجام تجزيه وتحليل مواد-

  :نگرش
  اخالق حرفه اي -
 صرفه جويي در زمان وانرژي-
 ايجاد آرامش در محيط كار-

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

 :توجهات زيست محيطي 
 مواد زائددفع صحيحو پسماند تفكيك مناسب-
 
  

 



 

 
 

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

    عدد15 پالستيكي-چوبي كارآموزيصندلي   1
    عددcm  1 70*100 تخته وايت برد  2
    دستگاه 1 استاندارد ويديو پروژكتور  3
    دستگاه P4 1 كامپيوتر  4
    عدد 5  استاندارد-آتش نشاني كاله  5
    دست 5  استاندارد-آتش نشاني اوركت  6
    جفت 5  استاندارد-آتش نشاني چكمه  7
    جفت 5  استاندارد-آتش نشاني دستكش  8
    دست 5  استاندارد-آتش نشاني شلوار  9
    عدد  1 چوبي ميز مربي  10
    عدد  1 چرمي صندلي مربي  11
    دستگاه  1 كيلوگرمي6پودري كپسول آتش نشاني  12
    جعبه  1 استاندارد جعبه كمك هاي اوليه  13
    عدد  1  نشاني آتش  –دار فيلتر  ماسك  14
    دستگاه  1 اكسيژن كپسول  15

  
  : توجه 

  . نفر در نظر گرفته شود  15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
  برگه استاندارد مواد  -                  
 توضيحات   تعداد   مشخصات فني و دقيق  نام رديف

    3  وايت برد  ماژيك   1

  غير قابل آشاميدني   آب   2
 به مقدار الزم در آموزش

  )در واحد ليتر(
  

    به مقدار الزم  مايع دست  شويندهمواد   3
    به تعداد الزم  استاندارد  دستكش التكس  4
    به تعداد الزم  استاندارد يكبار مصرفي dust mask - ماسك تنفسي  5

در سايزهاي  –استاندارد   زيپ كيپ  6
    الزم تعدادبه   مختلف

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



 

  
  
 

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

    هركدام يك عدد  استاندارد  قلم مو در سه سايز  1

براي جابجايي مواد   يك دستگاه  استاندارد  فرغون  2
 بجاي مانده از حريق

    هركدام يك عدد استاندارد  بيل و كلنگ  3
    يك عدد تا شو –ارتشي   بيلچه  4
    يك دست استاندارد  ست كامل آچار تخت و رينگي  5
    يك عدد استاندارد -دسته عايق   انبردست  6
    يك عدد استاندارد -دسته عايق   باريك دم  7
    يك عدد استاندارد  فازمتر  8
    يك دستگاه استاندارد  مولتي متر  9
    يك عدد دسته عايق  سيم چين  10
    يك عدد  استاندارد  كمچه  11

در سايزهاي ريز ، متوسط و -استاندارد  الك  12
    هر كدام يك عدد  درشت

    عدد 2  استاندارد  استانبولي  13
    يك عدد  استاندارد  ديلم  14
    يك عدد  استاندارد  ميخ كش  15
    يك عدد  استاندارد  چكش  16
      استاندارد  كاتر  17
    از هركدام يك عدد  مختلفدر سايزهاي  –استاندارد   كاردك  18
    عدد 3  انفرادي  چراغ قوه   19

با قابليت عكاسي و فيلمبرداري و مجهز   دوربين عكاسي ديجيتال  20
    يك دستگاه  به فالش 

  : 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 

 


