
  

 ريسي و سنجص مهارت  معاونت پژوهص، برنامه

 ريسي درسي  دفتر پژوهص، طرح و برنامه

 

 شغلاستاندارد آموزش 
 

 بازرس ايمني تعمیرگاه وسايل نقلیه 

 

 گروه ضغلي      

 بهذاضت و ايمني 
 

 ضغلكذ ملي آموزش 
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ضناسه  نسخه
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 تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسينظارت بر 
 3257-47-010-1:  كد ملي شناسايي آموزش شغل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 :ايمني بهداشت و  اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته

 علي موسوي

 رامک فرح آبادي

 زيبا ياوري

 سيد بهرام نجفي زاده

 مهران علي نژاد

 

 

 حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شغل: 

 دفتر طرح وبرنامه هاي درسي  -

 اداره كل آموزش فني وحرفه اي استان مركزي-

 

 فرآيند اصالح و بازنگري :  

- 

- 
 

 كليه حقوق مادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فنیي و حرفیه اي  

 كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي از آن موجب پيگرد قانوني است .
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 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  

 ليسانس سعيد عسگري 1
بهداشت 

 حرفه اي

 بازرس

 كار
 سال14

 08633139110تلفن ثابت :

 09183637831تلفن همراه : 

ايميل:

saftyandhealth2009@yahoo.com 

آدرس : اراك جنب پیل شهرنینعتي اداره كیل    

 تعاون كار ورفاه اجتماعي

 فوق ليسانس كيا رضا كريمي 2
بهداشت 

 حرفه اي
 سال HSE 24مدير 

 08632162506تلفن ثابت :

 09123069354تلفن همراه : 

 rkk401@yahoo.comايميل : 

 آدرس : شركت ايرالكو

 

 

 
 ليسانس ابوالفضل تلخابي 3

بهداشت 

 حرفه اي
 سالHSE 24مدير 

 08633450220تلفن ثابت :

 09188642417تلفن همراه : 

 talkhabi@yahoo.comايميل : 

 آدرس : شركت آذراب

 

 

 

 فوق ليسانس احمدرضا واثق 4
علوم 

 اجتماعي

كارشناس 

آموزش و 

 پژوهش و

استانداردهاي 

 آموزشي 

 سال 19

 08632269005تلفن ثابت :

 09183496722تلفن همراه : 

 Arv_1390@yahoo.comايميل : 

آدرس : اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

 مركزي

 

 

 

  



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريف : 

 استاندارد شغل : 
 مي شود. مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كار را گويند در بعضي از موارد استاندارد حرفه اي نيز گفته

 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 : 
ل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلي ، مسئوليت ها ، شرايط كاري بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغ

 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:
كه در آن كارورزي صرفا در مشاغلي است كه بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماكت صورت مي گيرد و ضرورت دارد 

ي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت تئوريك با استفاده از عكس مي مشاغل خاص محيط واقع
 آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.(

 ارزشيابي : 
 اي خواهد بود .  كتبي عملي و اخالق حرفه، عملي بخش  ه، كه شامل سكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير فرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آن

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 حداقل توانمندي هاي آموزشي و حرفه اي كه از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

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

 دانش : 
، ، فيزيك ي حداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا توانايي كه مي تواند شامل علوم پايه )رياض

 (، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسيشيمي 

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

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

 توجهات زيست محيطي :

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

 وسايل نقليهتعميرگاه بازرس ايمني 

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

عوامل زيان آور  بررسيكه وظايف  ،شغلي از گروه بهداشت و ايمني مي باشد وسايل نقليه،تعميرگاه بازرس ايمني 

ارزيابي وكنترل خطردر محيط  درتعميرگاه، حوادث ناشي از كار بررسي تعميرگاه وسايل نقليه،محيط كار

اجراي آيين نامه ها ودستورالعملهاي حفاظت فني وبهداشت كار، گزارش نويسي  تعميرگاههاي وسايل نقليه،

 hseرعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار را به عهده دارد و با مشاغلي از قبيل افسر  ،وتكميل چک ليست 

 و مسئول حفاظت و ايمني در ارتباط مي باشد .

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 ديپلمفوق ميزان تحصيالت : حداقل 

 سالمت كامل رواني وجسمانيتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    240طول دوره آموزش                    :  

 ساعت       60ی زمان آموزش نظري               :  

 ساعت    180ی زمان آموزش عملي                :  

 ساعت    -زي                       :     ی زمان كارور

 ساعت    -:                              ی زمان پروژه   

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درند ( 

 %25كتبي :  -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

اي مربيان :نالحيت هاي حرفه   

 سال سابقه کار مرتبط 5با حداقل یا ایمني صنعتي کارشناس بهداشت حرفه اي 
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 تعريف دقيق استاندارد ) انطالحي ( :  ٭

علل كاهش بررسي محيط كار از لحاظ ايمني و وظيفهدركارگاهها يا ننوف ، بازرس ايمني تعميرگاه وسايل نقليه

 .دارد  حوادث را به عهده

 

 

 

 

 انطالح انگليسي استاندارد ) و انطالحات مشابه جهاني ( : ٭

-Repair safety inspector of Vehicles 

-Repair distance safety inspector 

 

 

 

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

 HSEافسر -

 مسئول حفاظت وايمني-

 

 

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

 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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 1استاندارد آموزش شغل

 2كارها  -

 عناوين رديف

 تعمیرگاه وسایل نقلیهعوامل زیان آور محیط کار  بررسي 1

 هاي وسایل نقلیه تعمیرگاه در حوادث ناشي از کار بررسي 2

 وسایل نقلیههاي  تعمیرگاهدر محیط ارزیابي وکنترل خطر 3

 بهداشت کار هاي حفاظت فني و اجراي آیین نامه ها ودستورالعمل 4

  تکمیل چک لیست نویسي وگزارش  5

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار 6

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
2
. Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تعمیرگاه وسایل نقلیهعوامل زیان آور محیط کار بررسي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 30 40 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلي مربي  دانش :

 میز وصندلي کارآموز

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه  

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

 

   2 تعمیرگاه  عوامل زیان آور فیزیکي محیط کار -

   2 تعمیرگاه عوامل زیان آور شیمیایي محیط کار -

   1 تعمیرگاه عوامل زیان آور بیولوژیکي محیط کار -

   2 تعمیرگاه عوامل زیان آور مکانیکي محیط کار -

   2 تعمیرگاه عوامل زیان آور ارگونومیکي محیط کار-

   1 تعمیرگاه رواني محیط کارروحي و عوامل زیان آور -

  مهارت :

  5  تشخیص عوامل زیان آور فیزیکي محیط کار-

  5  تشخیص عوامل زیان آور شیمیایي محیط کار -

  5  تشخیص عوامل زیان آور بیولوژیکي محیط کار-

  5  تشخیص عوامل زیان آور مکانیکي محیط کار-

  5  عوامل زیان آور ارگونومیکي محیط کارتشخیص -

  5  تشخیص عوامل زیان آور رواني محیط کار-

 نگرش :

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطي :

 پسماند و روغن هاي آلوده از آلودگي زیست محیطي توسط موادشیمیایي جلوگیري -

 فع مناسب آندتفکیک مناسب پسماند روغن و -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وسایل نقلیه تعمیرگاه در حوادث ناشي از کاري بررس

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 30 40 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلي مربي  دانش :

 میز وصندلي کارآموز

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه  

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

   3 در محیط تعمیرگاه حوادث وطبقه بندي آن -

   3  شبه حادثه -

   4 حوادث وشبه حادثهراهکارهاي کاهش  -

  مهارت :

  10  در تعمیرگاه تشخیص علل حادثه -

  10  در محیط تعمیرگاه وسایل نقلیه شبه حادثهتشخیص  -

در تعمیرگواه   حووادث وشوبه حادثوه   تشخیص راهکار کاهش -

 وسایل نقلیه

 10  

 نگرش :

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 ها آن از ناشي خسارات و حوادث کاهش یا و پیشگیري-

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطي :

 از آلودگي زیست محیطي توسط موادشیمیایيجلوگیري  -

 فع مناسب آندتفکیک مناسب پسماند روغن و  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 وسایل نقلیه تعمیرگاهدر محیط  ارزیابي وکنترل خطر

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 30 40 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلي مربي  دانش :

 میز وصندلي کارآموز

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه  

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 موتوروغن ر

   2.5 در تعمیرگاه وسایل نقلیه خطرانواع  -

   2.5 در تعمیرگاه هاي ارزیابي خطر روش -

   2.5 در تعمیرگاه هاي کنترل خطر روش -

   2.5 در تعمیرگاه از خطر هاي پیشگیري روش -

  مهارت :

در محیط تعمیرگاه  تشخیص به موقع موقعیت هاي خطرناک-

 وسایل نقلیه

 6  

  6  تعمیرگاه سریع خطرات بارز در محیط تشخیص-

  6  در محیط تعمیرگاه کنترل خطر-

در  پیگیري برنامه هاي اقدام اصالحي وپیشگیرانه تهیه شوده -

 تعمیرگاه

 6  

  6  در محیط تعمیرگاهحوادث  جلوگیري از بروز مجدد-

 نگرش :

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

  آن از ناشي خسارات و حوادث کاهش یا و پیشگیري-

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطي :

 جلوگیري از آلودگي زیست محیطي  -

 فع مناسب آندتفکیک مناسب پسماند روغن و -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاي حفاظت فني وبهداشت کار نامه ها ودستورالعملاجراي آیین 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

17 51 68 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 میز وصندلي مربي  دانش :

 میز وصندلي کارآموز

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه  

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

   2 بهداشت عمومي حفاظت ونامه  آیین -

   1 ایمني ساختمان کارگاهنامه  آیین -

   2 ها نقل درکارگاه حمل و وسایل جابجایي ونامه  آیین -

   2 وسایل حفاظت فردينامه  آیین -

   1 حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرونامه  آیین -

   1 ظتي تاسیسات الکتریکي در کارگاهحفانامه  آیین -

   2 ومبارزه با آتش سوزي درکارگاه پیشگیرينامه  آیین -

   2 هاي وسایط نقلیه عمومي ایمني در تعمیرگاهنامه  آیین -

   1 ایمني در صنایع آهنگرينامه  آیین -

   2 حفاظتي حمل دستي بارنامه  آیین -

   1 آموزش ایمني کارفرمایان ،کارگران وکارآموزاننامه  آیین -

  مهارت :

  5/4  حفاظت وبهداشت عمومينامه  آیینگیري به کار-

  5/4  ایمني ساختمان کارگاهنامه  آیینگیري به کار-

  5/4  ها ونقل درکارگاهوسایل جابجایي وحمل نامه  آیینگیري به کار-

  5/4  وسایل حفاظت فردينامه  آیینگیري به کار-

  5/4  حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرونامه  آیینگیري به کار-

  5/4  ها حفاظتي تاسیسات الکتریکي در کارگاهنامه  آیینگیري به کار-

  5   سوزي درکارگاهي ومبارزه با آتش پیشگیرنامه  آیینگیري به کار-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هداشت کارب هاي حفاظت فني و اجراي آیین نامه ها ودستورالعمل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

     مهارت :

  5/5  عمومي ایمني در تعمیرگاههاي وسایط نقلیهنامه  آیینگیري به کار-

  5/4  ایمني در صنایع آهنگرينامه  آیینگیري به کار-

  5/4  گیري آیین نامه حفاظتي حمل دستي باربه کار-

،کارگران آموزش ایمني کارفرمایان نامه  آیینگیري به کار-

 وکارآموزان

 5/4  

 نگرش :

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 کار محیط در مادي منابع و انساني نیروي سرمایه حفظ-

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار-

 توجهات زیست محیطي :

 جهت بازیافت تفکیک مناسب کاغذ -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 گزارش نویسي وتکمیل چک لیست

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 30 40 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربيمیز وصندلي   دانش :

 میز وصندلي کارآموز

 ویدئو پرژکتور(–)رایانه  

 تخته وایت برد 

 تخته پاک کن وایت برد

 ماژیک وایت برد

 A4کاغذ 

 

انواع گزارش)گزارش روزانه ،گزارش موارد نواایمن ،گوزارش    -

 و روش نگارش آنحادثه وشبه حادثه( 

3   

   3 وکاربرد وبروز رساني آنروش تهیه وتنظیم چک لیست -

   4 روش تهیه آمار وانواع تجزیه وتحلیل آن-

  مهارت :

  10   نگارش انواع گزارش -

  10  تعمیرگاهسرپرست پرکردن چک لیست وارائه به -

  10  تهیه آمار وتجزیه وتحلیل آنها-

 نگرش :

 کار محیط در مادي منابع و انساني نیروي سرمایه حفظ -

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطي :

 تفکیک مناسب کاغذ از پسماندهاي دیگر جهت بازیافت -
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 استاندارد آموزش 

  ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار -

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 9 12 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ضدعفوني محیط کارمواد   دانش :

 ضدعفوني دستمواد 

 مربيمیز 

 مربيصندلي 

 وایت بردتخته 

 وایت بردماژیک 

 سالمآب 

 شوینده دستمواد 

 شوینده محي کار مواد 

تهویوه   ،استاندارد سرویس هاي بهداشتي از لحاظ ضدعفوني -

 و نوردهي مناسب و مواد ضدعفوني کننده

1   

   1 دستورالعمل بهداشت فردي و عمومي -

   1 ویژگي آب آشامیدني و غذاي سالم-

  مهارت :

  5/2  رعایت بهداشت فردي -

  5/2  رعایت بهداشت عمومي -

  1  استفاده از مواد غذایي سالم-

  1  استفاده از آب آشامیدني سالم-

  2  استفاده از مواد شوینده و ضدعفوني کننده ها در محیط کار -

 نگرش :

 ردن سطح سالمت و بهداشت کارکناناال بب-

 رفه جویي در زمان و مواد مصرفي ص-

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي و ایمني رعایت -

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت -

 توجهات زیست محیطي :

 و مناسب پسماند و مواد زائد صحیح دفع -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد1 چوبي میز مربي 1

  عدد1 چرمي صندلي مربي 2

  عدد3 چوبي میز کارآموز 3

  عدد15 پالستیکچوبي یا  صندلي کارآموز 4

  دستگاه1 لپ تاپ رایانه 5

  دستگاه1 1200×1800با وضوح تصویر  ویدئو پرژکتور 6

  عدد1 سانتیمتر 150×120 تخته وایت برد 7

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  پمپ نمونه بردار شغلي 8

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  ارت تستر 9

  سري کامل1 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه 10

  دستگاه1ازهرکدام co2پودري ، گازي ،  کپسول اطفاء حریق 11

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  15تجهيزات براي يک كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد1 وایت برد تخته پاک کن  1

  عدد4 مشکي ،قرمز  ،سبز ،آبي  ماژیک وایت برد 2

  یک بسته A4 کاغذ 3

  به تعداد نفرات مشکي آبي و خودکار 4

  بسته1 فیلتر گاز،کاغذ واتمن  فیلتر نمونه بردار 5

  عدد20 قابل شارژ،قلمي  باطري 6

  به مقدار الزم  MSDSطبق کاربرگ  مواد شیمیایي  7

  رول4 حرارتي کاغذ پرینتر  8

  قوطي1 دست مواد شوینده 9

  به مقدار الزم محیط کار مواد ضدعفوني کننده 10

  به مقدار الزم محیط کار  مواد شوینده  11

 

 توجه : 

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

 

 

 

  برگه استاندارد ابزار  -       

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  صداسنج 

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  نورسنج 

 WBGT دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  متر  

 

 توجه : 

 به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .ابزار  -
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 منابع و نرم افزار هاي آموزشي ) انلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد (  -

سال  مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

 نشر

 ناشر يا توليد كننده محل نشر

وزارت تعاون کار  تهران 1393 - اداره کل بازرسي کار آیین نامه هاي حفاظت فني وبهداشت کار 1

 ورفاه اجتماعي

شرکت ملي پخش  تهران 1389 - اداره بهداشت وایمني راهنماي بهداشت حرفه اي 2

 فراورده هاي نفتي

احسان ا...حبیبي  ایمني کاربردي در صنایع 3

 ومحمد فریدن

 فن آوران تهران 1387 

 آورانفن  همدان 1385  ایرج محمد فام ارزیابي کمي ایمني 4

 

 

 ساير منابع و محتواهاي آموزشي ) پيشنهادي گروه تدوين استاندارد ( عالوه بر منابع انلي   -

 مولف / مولفين سال نشر نام كتاب يا جزوه رديف
 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

دکتر ماشوااله عقیلوي    1388 طب کار وبیماریهاي شغلي  1

دکتوور مسووعود -نووژاد

 مصطفایي

انتشووووارات  تهران 

 ارجمند

 

 

 فهرست سایت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 رديف عنوان

WWW.OSHA.GOV 1 

WWW.ILO.ORG 2 

WWW.MCLS.GOV.IR 3 

 

 فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط ) عالوه بر نرم افزارهاي اصلي ( 

 توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف

    ندارد 

 


