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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 721220470000011 : شايستگيآموزش كد ملي شناسايي 

 

 

 : بهداشت و ايمني  ريزی درسي اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 وشکاریج-مواد کارشناسي ارشد فاضل کعب عمیر 1

کارشناس و مربي آموزش فني و 

رئیس کمیته سازه و  ای،حرفه

ستان،عضو هیئت مديره ساختمان خوز

مدرس  خوزستان،مهندسین جوش 

 دانشگاه

 سال14

 کارشناسي محمد عامريان 2
 -ساخت و تولید

 جوشکاری

مربي مرکز ماهشهر و کارشناس 

 پااليشگاه آبادان

 سال2

 سال6

 سال6 کارشناس بازرس فني جوشکاری کارشناسي ابراهیم حیات 3

 مهندسي مکانیک کارشناسي رضا لیراوی ديلمي 4
مربي مرکز آموزش فني وحرفه ای 

 کنگان
 سال 8

 زبان و ادبیات فارسي  کارشناسي زيبا  ياوری       5
رنامه ريزی درسي دبیر کار گروه ب

 هداشت و ايمني ب
 سال 27

 

 

 

 

 

 

 

 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استتااده متادي و كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه

 معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

 اي كشور سازمان آموزش فني و حرفه جنوبي،خيابان خوش نبش ، تهران، خيابان آزادي

                                            66583658دورنگار       

                    66583628تلان           

 rpc@irantvto.irآدرس الکترونيکي : 
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 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 

 ای نیوز گتتوه های موورد نیواز بورای عملکورد موو ر در محویر کوار را گوينود در بعضوي از مووارد اسوتاندارد حرفوهها و توانمندیمشخصات شايستگي

 شود.مي

 استاندارد آموزش : 

 های موجود در استاندارد شغل. ی يادگیری برای رسیدن به شايستگينقشه

 شغل :   نام يك

 شود. رود اطالق ميخص در سطح مورد نظر انتظار ميهای خاص که از يک شای از وظايف و توانمندیبه مجموعه

 شرح شغل : 

هوا، شوراير ترين عناصر يک شغل از قبیل جايگاه يا عنوان شغل، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يک حوزه شغلي، مسئولیتای شامل مهمبیانیه

 و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل.  کاری

 طول دوره آموزش : 

 حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به يک استاندارد آموزشي. 

 ويژگي كارآموز ورودي : 

 رود. هايي که از يک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار ميها و تواناييحداقل شايستگي

 كارورزي:

گیرد و ضرورت دارد که يمدر مشاغلي است که بعد از آموزش نظری يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت  کارورزی صرفا

ا ورت تئوريوک بوصودر آن مشاغل خاص محیر واقعي برای مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يک شايستگي که فرد در محول آمووزش بوه 

 گردد.(يزد و ضرورت دارد مدتي در يک مکان واقعي آموزش عملي ببیند و شامل بسیاری از مشاغل نمآمواستتاده از عکس مي

 ارزشيابي : 

ای و اخوالق حرفوه کتبوي عملوي، عملويبخش  ه، که شامل سآوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه يک شايستگي بدست آمده است يا خیرفرآيند جمع

 خواهد بود. 

 ن : اي مربياصالحيت حرفه

 رود.ش استاندارد انتظار ميای که از مربیان دوره آموزهای آموزشي و حرفهحداقل توانمندی

 شايستگي : 

 ور مو ر و کارا برابر استاندارد. ها و شراير گوناگون به طتوانايي انجام کار در محیر

 دانش : 

، ، فیزيکتواند شامل علوم پايه)رياضيیدن به يک شايستگي يا توانايي که ميهای ذهني الزم برای رسای از معلومات نظری و توانمندیحداقل مجموعه

 (، تکنولوژی و زبان فني باشد. ، زيست شناسيشیمي

 مهارت : 

 شود. های عملي ارجاع ميحداقل هماهنگي بین ذهن و جسم برای رسیدن به يک توانمندی يا شايستگي. معموالً به مهارت

 نگرش : 

 باشد.  ای ميهای غیر فني و اخالق حرفهارهای عاطتي که برای شايستگي در يک کار مورد نیاز است و شامل مهارتای از رفتمجموعه

 ايمني : 

 شود.مواردی است که عدم يا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیر کار مي

 توجهات زيست محيطي :

 عمل شود که کمترين آسیب به محیر زيست وارد گردد. مالحظاتي است که در هر شغل بايد رعايت و
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 نام استاندارد آموزش شايستگي: 

 كار جوشکاري و برشکاري در محيط و ايمني بهداشت سالمت، الزامات رعايت

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

 بهداشت وزهح در است گيشايست جوشکاری و برشکاری صنعت کار محیر در ايمني و بهداشت سالمت، الزامات رعايت

بیولوژيکي،  ،فیزيکي آور زيان عوامل از پیشگیری کار، محیرشیمیايي  آور زيان عوامل از پیشگیری که کارهای و ايمني

 پیش کار، حیرم در فردی حتاظت وسايل از استتاده با محیر مخاطرات کاهش و کنترل و ارگونومیکي رواني، و روحي

 کوار محویر در عموومي و فوردی بهداشوت رعايت و حريق اطتاء اولیه، هایکمک نجاما خطرات، از پیشگیری و بیني

 .شامل مي شودرا صنعت جوشکاری و برشکاری

 : وروديهاي كارآموز ويژگي

 راهنمايي( دوره )پايان متوسطه اول دوره پايانحداقل ميزان تحصيالت : 

  هنيذي و داشتن سالمت كامل جسمحداقل توانايي جسمي و ذهني : 

 ندارد نياز :هاي پيشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت 70  طول دوره آموزش                    :        

 ساعت 27    ت زمان آموزش نظري               :      

 ساعت  43    ت زمان آموزش عملي                :     

 ساعت  -  ت زمان كارورزي                       :          

  ساعت - ت زمان پروژه                            :          

 بندي ارزشيابي) به درصد ( بودجه

 %25كتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربيان :هاي حرفهصالحيت

 مربوطه بقه كارسا  2سال سابقه كار يا ساير ليسانس هاي فني با حداقل 1ايمني با حداقل  ليسانس -

 مربوطهسابقه كار  3سال سابقه كار يا ساير فوق ديپلم فني با حداقل 2فوق ديپلم ايمني با حداقل -
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 تعريف دقيق استاندارد)اصطالحي( :  ٭

 كتاهش و كنتترل و ارگونتوميکي روانتي، و بيولتوژيکي، روحتي ،و فيزيکي  شيميايي آور زيان عوامل از پيشگيري

 انجتام خطترات، از پيشتگيري و بينتي پتيش كار، محيط در فردي حااظت وسايل از استااده با محيط مخاطرات

 . كار محيط در عمومي و فردي بهداشت رعايت و حريق اطااء اوليه، هايكمك

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد)اصطالحات مشابه جهاني( : ٭

General HSE Workshop Welding & Cutting 

 

 

 

 هاي مرتبط با اين استاندارد : ستانداردها و رشتهترين امهم ٭

 كار محيط در رواني بهداشت و ايمني كنترل و بازرسي -

 شغلي بهداشت و ايمني ريسك ارزياب -

 (خدمات بخش)كار محيط در ايمني و بهداشت الزامات بکارگيري -

 (مقدماتي) صنايع در (HSE)  اي.اس.اچ بکارگيري -

 ()پيشرفته نايعص در (HSE)  اي.اس.اچ بکارگيري -

 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 كارها  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 7 3 4 و برشکاری جوشکاری فرآيندآور شیمیايي در ز عوامل زيانپیشگیری ا 1

 6 3 3 برشکاری کاری وجوش فرآيندآور فیزيکي در مل زيانپیشگیری از عوا 2

 6 4 2 ری و برشکاریجوشکا فرآيندآور آرگونومي در پیشگیری از عوامل زيان 3

 9 6 3  استتاده از وسايل حتاظت فردی درمحیر کار 4

 12 8 4 بیني و پیشگیری ازخطرات ناشي ازجوشکاری و برشکاری پیش 5

 8 5 3 اجرای کمکهای اولیه 6

 9 6 3 اطتا حريق ناشي ازجوشکاری و برشکاری 7

 5 3 2 رعايت بهداشت فردی و عمومي درمحیر کار  8

 8 5 3 بکارگیری ضوابر ايمني وبهداشت کار درمحیر کارجوشکاری وبرشکاری 9

 70 43 27 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

در آور شيميايي پيشگيري از عوامل زيانعنوان : 

 جوشکاري و برشکاريفرآيند

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 3 7 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 منابع آموزشيمصرفي و 

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

 ترنتاين به متصل کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

  سنج رطوبت-

 دماسنج-

 مربوطه آموزشي فیلم-

 دستگاه گراويمتری-

هوا  بردارپمپ نمونهدستگاه -

 های حساس رنگيبا لوله

سنج قابل حمل با ويژگي زنا -

 قرائت مستقیم

    فیوم ها-

     و خطرات آنها ی سميگازهاانواع -

    های کنترل آنو راه های خطر ناک انواع بیماری-

    لوگیری از اسیب رساني ججهت  های جايگزينيروش-

    تهويهسیستم  انواع -

  مهارت :

    هاسبه غلظت فیومارزيابي و محا-

    (ر آنها)جلوگیری از انتشا محدوده مجاز انواع گازهاشناسايي -

    ی ضمن کار بیماری هاايجاد   پیشگیری از-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 و انرژی  زمان و مکان مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در فردی و عمومي  بهداشت نکات رعايت-

 ارگونومي هنگام کار  رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 کار محیر و برشکاری در جوشکاری از حاصل گرمای و دود انتشار از جلوگیری-

 انرژی مديريت-

 دفع مناسب آن  وجلوگیری از ايجاد پسماند  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

در  فيزيکي آور پيشگيري از عوامل زيانوان : عن

 جوشکاري و برشکاريفرآيند

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 3 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

 نتاينتر به متصل ترکامپیو-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

  سنج رطوبت-

 دماسنج-

 مربوطه آموزشي فیلم-

 دستگاه صداسنج-

 دزيمتردستگاه -

 دستگاه راديومترديجتال-

 دستگاه فتومتر-

 متردستگاه گوس-

    کارمحیر  های کنترل آن درو روشو ارتعاش  صدا-

    کارهای کنترل آن در محیر پرتوها و روش-

    کارهای کنترل آن در محیر و روش يمیدان مغناطیس-

    کارحیر مهای کنترل آن در های الکتريکي و روشنمیدا-

  مهارت :

    اندازه گیری محدوده صدا -

    ااندازه گیری محدوده پرتوه-

    يدوده میدان مغناطیساندازه گیری مح -

    های الکتريکياندازه گیری محدوده میدان-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 زمان و مکان و انرژی مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در فردی و عمومي  بهداشتي نکات رعايت-

 ارگونومي هنگام کار رعايت-

 هات زيست محیطي :توج

 از تريکوي حاصولو میودان الک يانتشار صودا، پرتوهوا، میودان مغناطیسو از جلوگیری-

 کار محیر و برشکاری در جوشکاری

 انرژی مديريت-

 دفع مناسب آن جلوگیری از ايجاد پسماند و -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

آور در نرگونومي زيااعنوان : پيشگيري از عوامل 

 جوشکاري و برشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 4 6 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

 ترنتاين به متصل کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

  سنج رطوبت-

 دماسنج-

 مربوطه آموزشي فیلم-

 دستگاه صداسنج-

 دستگاه دزيمتر-

 اديومترديجتالدستگاه ر-

 دستگاه فتومتر-

 متردستگاه گوس-

    تناسب بین کار و انسان نحوه- 

بارهوای  یح بلندکردن اجسام،حمل وجابجاييروش های صح-

 سنگین وسبک

   

    های صحیح استتاده مناسب از ابزارکارروش -

    هنگام کار های پیشگیری ازآن انواع خستگي وروش-

  مهارت :

    جايي صحیح بارهای سنگین و سبکحمل و جاب  -

    یح و مناسب از ابزارکارسالماستتاده صح  -

    ارکمحیر در  صحیح  بکارگیری ارگونومي-

     راحتي های اسکلتي و عضالنيپیشگیری ازنا-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 زمان و مکان و انرژی مديريت-

 ر  و تجهیزات سالم و مناسباستتاده صحیح از ابزا-

 ايمني و بهداشت : 

  کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در فردی و عمومي  بهداشت نکات رعايت-

 ارگونومي هنگام کار رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 انرژی مديريت -

 دفع مناسب آن جلوگیری از ايجاد پسماند و -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 درمحیر حتاظت فردیتجهیزات  استتاده ازوسايلعنوان : 

 (PPE)کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 6 9 

 ايمني  ،نگرش  رت ،مها ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

 ترنتاين به متصل کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

 سنج رطوبت-

 دماسنج -

 مربوطه آموزشي فیلم-

به  دیفروسايل حتاظت  -

 (PPE)طور کامل

    تتاده ازوسايل حتاظت فردی آيین نامه اس-

    لباس کار مناسبانواع -

    گوشي محافظانواع -

    دستکشانواع -

    عینک محافظانواع -

    کتش کارانواع -

    ماسک حتاظتيانواع -

    کاله ايمنيانواع -

  مهارت :

ردی درمحویر فواز وسايل حتاظوت  وصحیح استتاده مناسب-

 به طور کامل کار

   

    یزات حتاظت فردیتعويض به موقع تجه-

    ناسب و صحیح از تجهیزات حتاظت فردیمنگهداری -

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 و انرژی  زمان و مکان مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات يتعا-

 کار محیر در عمومي و فردی  بهداشت نکات رعايت-

 ونومي هنگام کار ارگ رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 آندفع صحیح ومناسب جلوگیری از ايجاد پسماند و -

 انرژی مديريت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

طرات ناشي از پيشگيري ازخ پيش بيني وعنوان : 

 برشکاري جوشکاري و

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 8 12 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :
 مربي صندلي-
 کاراموز صندلي-

 ترنتاين به متصل کامپیوتر-
 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-
 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-
 مناسب تهويه-
  سنج رطوبت-

 دماسنج-
 مربوطه آموزشي فیلم-

يل حتاظت عمومي و وسا -
 فردی

 دستگاه ترانس ساده-
 فايردستگاه رکتي-

 دستگاه اينورتر-
 دستگاه ژنراتور-

 Tigتورچ دستگاه -

 GMAWتورچ دستگاه -

 انواع الکترود-
 ازلد جوشکاری گانواع مو-
 شکاریکپسول های جو-

 دستگاه برشکاری با شعله گاز-
 رشکاری پالسمادستگاه ب-

 دستگاه سنگ فرز-
 واریدستگاه اره ن-
 دستگاه اره لنگ-

 بکفلش -
 طرفهشیريک-

 نشاني تشانواع کپسول آ-

 ی گاز، انوواع تجهیوزات وبرشکاری با شعله فرآيندايمني در  -

 وسايل حتاظت فردی

   

الکتريکي، انوواع های برشوکاری بوا قووسفرآينودايمني در  -

 تجهیزات و وسايل حتاظت فردی

   

ع تجهیوزات و های برشوکاری نووين، انووافرآينودايمني در  -

 وسايل حتاظت فردی

   

  مهارت :

ستتاده از انواع تجهیزات و وسايل حتاظت عمومي و فردی ا -

 ی گازبرشکاری با شعله فرآينددر 

   

ستتاده از انواع تجهیزات و وسايل حتاظت عمومي و فردی ا -

 الکتريکيهای برشکاری با قوسفرآينددر 

   

ستتاده از انواع تجهیزات و وسايل حتاظت عمومي و فردی ا -

 های برشکاری نوينفرآينددر 

   

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 و انرژی زمان و مکان مديريت-

 داشت : ايمني و به

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در عمومي و فردی بهداشت نکات رعايت-

 ارگونومي در محیر کار  رعايت-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

عنوان : پيش بيني و پيشگيري ازخطرات ناشي از 

 جوشکاري و برشکاري

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،نش دا

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  توجهات زيست محیطي :

ز ا دان الکتريکوي حاصولانتشار فیوم، گازها، پرتوها، میدان مغناطیس و می از جلوگیری-

 کار محیر برشکاری در

 انرژی مديريت-

 نآد و دفع صحیح ومناسب جلوگیری از ايجاد پسمان-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 زمان آموزش هاي اوليه كمكانجام عنوان : 

 جمع عملي نظری 

3 5 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

  کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 جعبه کمکهای اولیه-

 آتل-

 برانکارد-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

 مربوطه آموزشي فیلم-

 کپسول اطتاء حريق -

 جعبه کمک های اولیه کامل-

    اولیه های کمک متهوم-

    و سوختگي شکستگي و خمز انواع-

    مصدوم حمل نامناسب خطرات-

    مصدوم ايمني عالئم-

    قلب احیاء روش -

  مهارت :

    مصدوم شراير اولیه بررسي-

    قلبي احیاء-

    مصدوم حمل-

    شکستگي و زخم و بانداژ و آتل بستن-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 و مکانزمان  مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در فردی و عمومي  بهداشت نکات رعايت-

 ارگونومي هنگام کار  رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 انرژی مديريت-

 ی از ايجاد پسماند و دفع صحیح آنیرجلوگ -

 



 13 

 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 زمان آموزش ن : اطاا حريق ناشي از جوشکاري و برشکاريعنوا

 جمع عملي نظری 

3 6 9 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

  کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن کپا تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

 کپسول اطتا حريق-

 مربوطه آموزشي فیلم-

    آن در جوشکاری و برشکاری انواع و حريق-

    ها ی جوشکاری و برشکاری کننده خاموش انواع-

    جوشکاری و برشکاریدر  حريق  اطتاء های روش-

  مهارت :

     حريق از پیشگیری-

    حريق سريع تشخیص-

     آن کنترل و دستي های کننده خاموش با حريق اطتاء-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 زمان و مکان مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در بهداشتي نکات رعايت-

 سالمت الزامات رعايت-

 ي :توجهات زيست محیط

 انرژی مديريت -

 فع صحیح آندجلوگیری از ايجاد پسماند و  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط عنوان :  

 كار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

2 3 5 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 توجهات زيست محيطي مرتبط

 ، موادبزار ا ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

  کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 مناسب تهويه-

 سنج رطوبت-

 دماسنج -

 مربوطه آموزشي فیلم-

 ويوهته افي،نورکو لحاظ از بهداشتي های سرويس استاندارد-

 کننده ضدعتوني ومواد

   

    عمومي و فردی بهداشت های دستورالعمل-

    سالم آشامیدني آب ويژگي-

در  عموومي و فوردی بهداشوت رعايت عدم از ناشي خطرات-

 محیر کار

   

  مهارت :

    فردی بهداشت رعايت-

    عمومي بهداشت رعايت-

    سالم غذايي مواد از استتاده-

    سالم آشامیدني آب از تتادهاس-

    ر محیر کارد ها کننده ضدعتوني و شوينده مواد از استتاده-

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 زمان و مکان مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در فردی و عمومي  بهداشت نکات رعايت-

 ر محیر کارارگونومي د رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 انرژی مديريت -

 فع صحیح آندجلوگیری از ايجاد پسماند و  -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

عنوان : بکارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در 

 محيط كار جوشکاري و برشکاري

 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 5 8 

 ايمني  ،نگرش  ، مهارت ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز مربي-  دانش :

 مربي صندلي-

 کاراموز صندلي-

  کامپیوتر-

 برد وايت تخته-

 برد وايت کن پاک تخته-

 برد وايت ماژيک-

 مناسب نور-

 تهويه مناسب -

 انواع چک لیست-

 مربوطه آموزشي فیلم-

 سول آتش نشاني کپ-

 جعبه کمک های اولیه -

    ظیم چک لیست ايمني و بهداشت در محیر کارروش تن-

آمووزی حووادث در های ايمنوي و درسوش تنظیم گزارشر -

 محیر کار

   

فوردی  کارگیری ايمني و بهداشتهای بهنامهستاندارد و آئینا-

 کار در محیر و عمومي 

   

  مهارت :

    رلیست ايمني و بهداشت در محیر کاتنظیم چک -

آموزی حووادث در محویر های ايمني و درسنظیم گزارشت -

 کار

   

    OSHAاستتاده از استاندارد  -

 نگرش :

 سالمت کارکنان حتظ-

 و انرژی زمان و مکان مديريت-

 ايمني و بهداشت : 

 کار محیر در ايمني نکات رعايت-

 کار محیر در عمومي و فردی بهداشت نکات رعايت-

 ارگونومي در محیر کار  رعايت-

 توجهات زيست محیطي :

 انرژی مديريت -

 فع صحیح آندجلوگیری از ايجاد پسماند و  -
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  برگه استاندارد تجهیزات -            

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد1 چوبي مربي میز 1

  عدد 1 چرخدارچرمي  بيصندلي مر 2

  دستگاه P  4 1 کامپیوتر 3

  عدد 1 100 ˟  70 برد وايت تخته 4

  دستگاه 1 و نسبت به فضای کارگاه استاندارد مطبوع تهويه 5

  دستگاه 1 متوسر دماسنج 6

  دستگاه 1 متوسر سنج رطوبت 7

  کامل  جعبه 3 استاندارد اولیه های کمک جعبه 8

 1 کدام هر از CO2 -خشک -پودری حريق اطتاء کپسول 9

 دستگاه

 

م آتل کوتاه اندا ،آتل بلند اندام فوقاني آتل 10

 ،يانآتل بلند اندام تحت ،آتل انگشت ،فوقاني

 آتل کوتاه اندام تحتاني

 2کدام از هر 

 عدد

 

 کدام از هر اسکوپ، بسکت، انعطاف پذير برانکار 11

 عدد1

 

  دستگاه 2 آمپر150 دستگاه ترانس ساده 12

  دستگاه 1 آمپر150 فايردستگاه رکتي 13

  دستگاه 1 آمپر150 دستگاه اينورتر 14

  دستگاه 1 آمپر150 دستگاه ژنراتور 15

  دستگاه 1 هواخنک Tigتورچ دستگاه  16

  دستگاه 1 هواخنک GMAWتورچ دستگاه  17

  دستگاه 2 ريزشي مولد جوشکاری گاز 18

  دستگاه B size 2 یکپسول های جوشکار 19

مشعل فشارقوی،کپسول اکسیژن و گاز  دستگاه برشکاری با شعله گاز 20

 سوختني،رگالتورها، شیلنگ دوقلو

  دستگاه 1

  دستگاه 1 آمپر250 دستگاه برشکاری پالسما 21

  دستگاه 2 بزرگ و کوچک دستگاه سنگ فرز 22
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

 مناسب SMO 320 بازويي اتوماتیک دستگاه اره نواری 23

ي برش سری انواع مقاطع توپر و توخال برای

 میلیمتر 320فوالدی تا حداکثر قطر 

  دستگاه 1

  دستگاه 1 برش خطي رفت و برگشتي دستگاه اره لنگ 24

  دستگاه SLM= Sound Level Meter( 1) دستگاه صداسنج 25

بردار هوا با دستگاه پمپ نمونه 26

 يهای حساس رنگلوله

 در  نمونه برداری از حجم معیني از هوا

 محیر آور زيان بخارات و گازها شناسايي

 کار

  دستگاه 1

  دستگاه CG-5)) 1گراويمتر دستگاه گراويمتری 27

سي متناوب و اندازه گیری میدان مغناطی متردستگاه گوس 29

 DC و AC مستقیم

  دستگاه 1

 مولتي پارامتر دستگاه فتومتر 30

 

  دستگاه 1

 gamma اندازه گیری دوز-ديجتال دستگاه راديومترديجتال 31

radiation and X-rays 

  دستگاه 1

  دستگاه 1 محیطي ديجتال دستگاه دزيمتر 32

  ددع C/E/G 15در سه کالس 2و تیپ  1تیپ  کاله ايمني 33

  دستگاه B.A 3 دستگاه تنتسي 34

  عدد 5 کارگاهي گوشي ايمني 35

  عدد ANSI Z87.1 5 مطابق با استانداردهای عینک حتاظتي 36

 

 توجه : 

 نظر گرفته شود.  نار در 15تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -
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 واد مبرگه استاندارد  -                  

 توضيحات  تعداد  صات فني و دقيق مشخ نام  رديف

   لیتری  2گالن  محیر کار کننده ضدعتوني مواد 1

  یلیتر 2گالن  محیر کار شوينده مواد 2

  عدد  5 جوشکاری  ماسک  3

  عدد 15 فمصر يکبار دهاني ماسک 4

  جتت15 نسوز بلند  دستکش 5

  کیلو گرمE6013 5 الکترود 6

 50کپسول 1  خلوص99/99 گاز اکسیژن 7

 گرميلو کی

 

 50کپسول 1 بوتان -استیلن گاز سوختني 8

 کیلو گرمي

 

  صتحه5 میلیمتری3 -برش سنگصتحه 9

  صتحه5 میلمتری ليمی6 -ساب سنگصتحه 10

  دست 15 يکسره  لباس کار  11

  عدد 5 نسوز  پیش بند  12

  جتت 5 نسوز گتر 13

  عدد 5 نسوز جوشکاری مقنعه  14

  جتت  5 نسوز  تین بند آس 15

 توجه : 

 محاسبه شود نار 15و يك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء يك نار  -

  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد3 یژن و استیلناکس بکفلش 1

  عدد3 فشار قوی مشعل برشکاری 2

  عدد3 فشار قوی اریمشعل جوشک 3

  عدد5 مسواکي برس سیمي 4

  عدد5 دوطرفه چکش گل زني 5

  عدد15 يیايمقاوم در برابر ضربه، ذرات و مواد شیم زنيگارد سنگ 6

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نار محاسبه شود. -


