
  

 ریزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه

 ریزي درسی  دفتر پژوهش، طرح و برنامه

 

 شایستگیاستاندارد آموزش 
 

  یارگونوم ای یانسان یمهندس مسئول
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 تدوين محتوا و تصويب  :دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر
 3257-47-009-1:  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 و بهداشت 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 

اراك جنب پیل شهرنینعتي اداره كیل    آدرس : 

 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

استانداردها

 ي آموزشي 

 سال 19

 08632269005تلفن ثابت :

 09183496722تلفن همراه : 

 Arv_1390@yahoo.comايميل : 

آدرس : اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان 

 مركزي
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 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: 

 يارگونوم اي يانسان يمهندسمسئول 

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

 شایستگي هایي از قبیل بررسيکه  ، مي باشد گروه بهداشت و ایمني از ي، شغليارگونوم اي یانسان يمسئول مهندس

از ، شناخت حوادث ناشي  عوامل زیان آور محیط کار بررسي ، عضالني هاي اسکلتي و شناخت بیماري فیزیولوژي بدن و

هاي صحیح انجام کار،  آموزش مستمر جهت بهبود روش ،،  ارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کارارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کار  کار،

ایمني و  ولو با مشاغل مسئ ،بعهده دارد راناسب با نوع کار جهت بهبود تجهیزات وابزار آالت مارائه راهکارها در 

 مي باشد.  کاري در ارتباط ، و مدیران و سرپرستان صنعتي و سازماني  بهداشت محیط

 :وروديويژگي هاي كارآموز 

 بهداشت حرفه اي  ديپلمفوق ميزان تحصيالت : حداقل 

 جسماني سالمت كامل رواني وتوانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت  300طول دوره آموزش                    :        

 ساعت   60ی زمان آموزش نظري               :         

 ساعت 240 ی زمان آموزش عملي               :        

 ساعت      -ی زمان كارورزي                      :        

 ساعت      - ی زمان پروژه                          :        

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درند ( 

 %25كتبي :  -

 %65عملي : -

 %10اخالق حرفه اي : -

 نالحيت هاي حرفه اي مربيان :

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

كاهش  وظيفهدر كليه محيطهاي كار اعم از ننعتي واداري ، ي ، شغلي است كه ارگونوم اي يانسان يمسئول مهندس

 .آسيبهاي اسكلتي وعضالني به پرسنل را با تغيير روش كار وابزار كار دارد

 

 

 

 انطالح انگليسي استاندارد ) و انطالحات مشابه جهاني ( : ٭

-Responsible forhuman engineering or ergonomics 

-Human engineering 

- Ergonomics 

 

 

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

 مسئول بهداشت كار-

 كار محيط در بهداشتي و ايمني كنترل و بازرسي-

 ايمني و حفاظت مسئول-

 

 

 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

 فیزیولوژي بدن وشناخت بیماریهاي اسکلتي وعضالني  بررسي 1

 عوامل زیان آور محیط کار  بررسي 2

 حوادث ناشي از کار بررسي 3

 ارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کار 4

 انجام کارصحیح روشهاي  بهبودآموزش مستمر جهت  5

 ناسب با نوع کاربهبود وضعیت تجهیزات وابزار آالت مدر جهت ارائه راهکارها  6

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
2
. Competency / task 
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 استاندارد آموزش 

 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 هاي اسکلتي و شناخت بیماري فیزیولوژي بدن و بررسي-

 عضالني

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميز ونندلي مربي  دانش :

 ميز ونندلي كارآموز

 ويدئو پرژكتور–رايانه 

 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد

 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 

كتابهاي بهداشت حرفه اي 

 وفيزيولوژي

 پوستر آموزشي

 فيلم آموزشي

 

   1.5 فیزیولوژي سر وگردن -

   1.5 فیزیولوژي دست وبازو -

   2 فیزیولوژي تنه وپایین تنه-

   1.5 وگردنعضالني سر  هاي اسکلتي و بیماري-

   1.5 بازو عضالني دست و هاي اسکلتي و یماريب -

   2 پایین تنه عضالني تنه و هاي اسکلتي و بیماري-

  مهارت :

  13  عضالني سر وگردن هاي اسکلتي و تشخیص بیماري -

  13  بازو عضالني دست و هاي اسکلتي و تشخیص بیماري -

  14  پایین تنه عضالني تنه و هاي اسکلتي و تشخیص بیماري -

 نگرش :

  کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 رعایت اخالق حرفه اي-

 صرفه جویي در زمان و انرژي-

 ایمني و بهداشت :

 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت- 

 کار محیط در ارگونومي رعایت-

 رعایت ایمني در محیط کار -

 توجهات زیست محیطي :

 و دفع مناسب آن بازیافت ضایعات جهت و کاغذ صحیح تفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 عوامل زیان آور محیط کار بررسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 
 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 
 مصرفي و منابع آموزشي

 ميز ونندلي مربي  دانش :
 ميز ونندلي كارآموز

 ويدئو پرژكتور–رايانه 
 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد
 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 
 كپسول اطفاء حريق

 جعبه كمک هاي اوليه

   1.5 عوامل زیان آور فیزیکي محیط کار -

   1.5 کارعوامل زیان آور شیمیایي محیط -

   1.5 عوامل زیان آور بیولوژیکي محیط کار-

   1.5 عوامل زیان آور مکانیکي محیط کار-

   2.5 عوامل زیان آور ارگونومیکي محیط کار-

   1.5 عوامل زیان آور رواني محیط کار-

  مهارت :

  5/3  تشخیص عوامل زیان آور فیزیکي محیط کار-

  5/3  تشخیص عوامل زیان آور شیمیایي محیط کار -

  3  تشخیص عوامل زیان آور بیولوژیکي محیط کار-

  5/3  تشخیص عوامل زیان آور مکانیکي محیط کار-

  5/3  تشخیص عوامل زیان آور ارگونومیکي محیط کار-

  3  تشخیص عوامل زیان آور رواني محیط کار-

  20  زیان آور با بیماري هاي اسکلتيتشخیص ارتباط عوامل -

 نگرش :
 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -
 حوادث بروز از پیشگیري -
 صرفه جویي در زمان و انرژي-

 ایمني و بهداشت : 
 کار محیط در عمومي و فردي بهداشت رعایت-
 کار محیط در ارگونومي رعایت-
 رعایت ایمني در محیط کار -

 محیطي :توجهات زیست 
 بازیافت کاغذوضایعات جهت صحیح تفکیک -
 جلوگیري از آلودگي زیست محیطي توسط مواد شیمیایي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 حوادث ناشي از کار بررسي

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط محيطيتوجهات زيست 

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميز ونندلي مربي  دانش :

 ميز ونندلي كارآموز

 ويدئو پرژكتور–رايانه 

 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد

 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 

 كپسول اطفاء حريق

 جعبه كمک هاي اوليه

   3 انواع حوادث وطبقه بندي آن-

   3 حوادث مرتبط با خطاي نیروي انساني-

   4 راهکارهاي کاهش خطاي نیروي انساني-

  مهارت :

  13  تشخیص علل حادثه-

  13  تشخیص حوادث مرتبط با خطاي نیروي انساني -

  14  تشخیص راهکار کاهش خطاي نیروي انساني-

 نگرش :

 حوادث بروز از پیشگیري -

 حرفه ايرعایت اخالق -

 صرفه جویي در زمان و انرژي-

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي رعایت -

 رعایت ایمني در محیط کار -

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار -

 توجهات زیست محیطي :

 و دفع مناسب آن بازیافت ضایعات جهت و کاغذ صحیح تفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کارارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

15 60 75 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربيميز ونندلي   دانش :

 ميز ونندلي كارآموز

 ويدئو پرژكتور–رايانه 

 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد

 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 

 

   Posturegram 1روش  -

   OWAS 1روش -

   Posture Targetting 1روش  -

   Rodgers Priority for Change 1روش  -

   Gill &Tunes 1روش  -

   RULA 1روش  -

   HAMA 1روش  -

   PLIBEL 1روش  -

   REBA 1روش  -

   Strain Index 1روش  -

   Quick Exposure Check (QEC) 1روش -

 Occupational Repetitive Actionsروش  -

(OCRA) Index 

1   

   1 مشاهده اي مبتني بر کامپیوتر یا نوارهاي ویدئویيروش -

   1 دستگاهيهاي مستقیم یا  روش-

 گزارش دهي فرديروش  -

Self-Reporting Method 

1   

  مهارت :

  Posturegram  4کار با روش  -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کارارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مهارت :

 OWASکار با روش  -

  

4 

  

  Posture Targetting  4کار با روش  -

  Rodgers Priority for Change  4کار با روش  -

  Gill &Tunes  4کار با روش  -

  RULA  4باروش  کار -

  HAMA  4باروش  کار -

  PLIBEL  4با روش  کار -

  REBA  4با روش  کار -

  Strain Index  4روش  با کار -

  Quick Exposure Check (QEC)  4با روش  کار -

 Occupational Repetitiveباااا روش  کاااار -

Actions (OCRA) Index 

 4  

کاامپیوتر یاا نوارهااي    مشااهده اي مبتناي بار    روش  با کار -

 ویدئویي

 4  

  4  هاي مستقیم یا دستگاهي روشکار با  -

  Self-Reporting Method  4 گزارش دهي فردي -

 نگرش :

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 رعایت اخالق حرفه اي -

 صرفه جویي در مدت زمان و انرژي-
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کارارزیابي و کنترل عوامل ریسک ارگونومیکي محیط کار

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

   

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي رعایت -

 رعایت ایمني در محیط کار-

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار -

 توجهات زیست محیطي :

 و دفع مناسب آن بازیافت ضایعات جهت وذ کاغ صحیح تفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 

 عنوان : 

 آموزش مستمر جهت بهبود روشهاي صحیح انجام کار-

 آموزشزمان 

 جمع عملي نظري 

5 20 25 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميز ونندلي مربي  دانش :

 ميز ونندلي كارآموز

 ويدئو پرژكتور–رايانه 

 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد

 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 

 

   2.5 یادهي و یادگیريهاي  روش -

   2.5 روانشناسي وکاربرد آن در آموزش-

  مهارت :

  10  یاددهي و یادگیري ، هاي مختلف آموزش به کارگیري روش-

  10  به کار گیري روانشناسي جهت آموزش-

 نگرش :

 در یادگیري افراداندیشي مثبت  -

 کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ--

 ایمني و بهداشت : 

 کار محیط در ارگونومي رعایت -

 رعایت ایمني در محیط کار-

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار -

 توجهات زیست محیطي :

 و دفع مناسب آن بازیافت ضایعات جهت و کاغذ صحیح تفکیک -
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 استاندارد آموزش 

 ي تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 تجهیزات ووضعیت ارائه راهکارهاي مختلف در جهت بهبود 

 ناسب با نوع کارمابزار 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

10 40 50 

 ايمني  ،مهارت ،نگرش  ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ميز ونندلي مربي  دانش :

 ميز ونندلي كارآموز

 رويدئو پرژكتو–رايانه 

 تخته وايت برد 

 تخته پاك كن وايت برد

 ماژيک وايت برد

 A4كاغذ 

 

   2 انواع تجهیزات و ابزار مربوطه -

   2 مربوطهابزار  هاي کار با تجهیزات و روش-

تکنیک هاي شناسایي ارگونومیکي تکنیک هاي شناسایي ارگونومیکي خطاهاي کار با استفاده از -

 محیط کارمحیط کار

3   

   3 تجهیزات و ابزار مربوطه راهکارهاي بهینه سازي-

  مهارت :

تکنیک هااي شناساایي   تکنیک هااي شناساایي   تشخیص خطاهاي کار با استفاده از  -

 ارگونومیکي محیط کارارگونومیکي محیط کار

 20  

  10  ارائه راهکارهاي بهینه سازي تجهیزات و ابزار مربوطه -

استفاده صحیح از تجهیازات و ابازار باا توجاه باه فعالیات و       -

 شرایط کاري 

 10  

 نگرش :

 منابع و تجهیزات و کار نیروي سالمت از صیانت و حفظ -

 ایمني و بهداشت :

 کار محیط در ارگونومي رعایت -

 رعایت ایمني در محیط کار-

 رعایت بهداشت فردي و عمومي در محیط کار -

 توجهات زیست محیطي :

 و دفع مناسب آن بازیافت ضایعات جهت و کاغذ صحیح تفکیک -
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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 چوبي یا پالستیک کارآموز صندلي 4

  دستگاه1 لپ تاپ رایانه 5

  دستگاه1 1200×1800تصویر با وضوح  ویدئو پرژکتور 6

  عدد1 سانتیمتر 150×120 تخته وایت برد 7

  دستگاه1 مگا پیکسل10دیجیتال با وضوح  دوربین عکاسي  8

فیلمبرداري دوربین 9   دستگاه1 مگا پیکسل10دیجیتال با وضوح  

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  دوچرخه ارگومتر 10

  ست 1 ایراني،موجود در بازار  ست آنتریومتري 11

  دستگاه1 با تائید وزارت بهداشت  فربان سنج 12

  سري کامل1 استاندارد جعبه کمک هاي اولیه 13

  دستگاه1ازهرکدام co2پودري ، گازي ،  کپسول اطفاء حریق 14

     

     

     

     

     

 

 

 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

  بسته A4 1 کاغذ 3

  به تعداد  آبي ومشکي خودکار 4

  دست 1 استاندارد -کارگاهي  لباس کار 5

  جفت1 کارگاهي دستکش 6

  جفت1 طبي کفش 7

  عدد1 استاندارد –کارگاهي  ماسک 8

  عدد1 کارگاهي –حفاظتي  عینک 9

 

 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 موجود در بازار فربان سنج 1

  دستگاه1 موجود در بازار زاویه سنج 2

     

     

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -
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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  محل نشر

 كننده

 امید امجد تهران 1378  محمد علي ارمکي مکانیک بدن و اصول طراحي ایستگاه کار 1

اداره بهداشت  اي راهنماي بهداشت حرفه 2

 وایمني

شرکت ملي پخش  تهران 1389 -

 فراورده هاي نفتي

دکتر محمد  جزوه بیماریهاي ناشي از کار 3

 اسماعیلي

مرکز تحقیقات    

وتعلیمات حفاظت 

 وبهداشت کار
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 نشر مرکز تهران 1393

 

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

 نام كتاب يا جزوه رديف
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 مولف / مولفين

 مترجم/

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر
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