
 

 

 

 

  

ريزي و سنجش مهارت  معاونت پژوهش، برنامه  

ريزي درسي دفتر پژوهش، طرح و برنامه  

 

 

  شغلآموزش استاندارد 
 

 امدادگر حوادث
 

 

 گروه شغلي      

 بهداشت و ايمني

 

 

  كد ملي آموزش شغل

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

شناسه  نسخه

 شایستگي

سطح  شناسه گروه شناسه شغل

 مهارت
ISCO-00 

 

 21/7/69تاريخ تدوين استاندارد :
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 ریزي درسي ، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوین محتوا و تصویب استاندارد :
 105524074424445 :كد ملي شناسایي آموزش شغل

 

 بهداشت و ایمنی ریزی درسی  : اعضاء کارگروه برنامه

سابقه  شغل و سمت رشته تخصصی آخرین مدرک تحصیلی  نام و نام خانوادگی ردیف

 کار

 سال  HSE 11مدرس   HSEمدیریت محیط زیست و  کارشناسی ارشد فریماه صالحی  1

 HSE کارشناسی ارشد عباس خدنگی زواره  2
  1مدیر آموزشی منطقه 

 آتش نشانی شهر تهران 
 سال  20

 سال  15 تهرانمدرس هالل احمر  برنامه ریزی آموزشی  کارشناسی ارشد مرجان مشگل گشا 3

 سال  HSE  17مدیرآموزشگاه آزاد  ریزی آموزش مدیر برنامه کارشناسی  بامداد کتابچی 4

 سال  21 دبیر کار گروه برنامه ریزی درسی  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی  زیبا یاوری  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرآیند بازنگري استانداردهاي آموزش :

برگتزار گردیتد استتاندارد     بهداشت  و ایننتي   با حضور اعضاي كارگروه برنامه ریزي درسي  52/7/69طي جلسه اي كه در تاریخ 

متورد   105524074424445با كتد   امدادگر حوادثبررسي و تح  عنوان شغل   1-5/5/96/15با كد  امدادگر حوادثآموزش شغل 

 تائید قرار گرف  . 

اي كشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي و معنوي  نوي این استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهكلیه حقوق مادي و مع

 از آن موجب پیگرد قانوني اس .

 ریزي درسي طرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            99166916دورنگار       

                    99166926         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ساتاندارد ررهاا اي نياف گ تاا     گويناد در بضياي از ماوارد ا   مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط كاار را  
 .مي شود

 استاندارد آموزش : 
 ي يادگيري براي رسيدن با شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  نقشا

 نام يك شغل :  
 .  با مجموعا اي از وظايف و توانمندي هاي خاص كا از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود

 شرح شغل : 
هاا ،  بيانيا اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط كاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 استاندارد آموزشي . رداقل زمان و جلسات مورد نياز براي رسيدن با يك 

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي كا از يك كارآموز در هنگام ورود با دوره آموزش انتظار مي رود . 

 كارورزي:
د و ضارورت  كارورزي صرها در مشاغلي است كا بضد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي با صورت محدود يا با ماكت صورت ماي گيار  

د در محال آماوزش باا صاورت     دارد كا در آن مشاغل خاص محيط واقضي براي مدتي تضريف شده تجربا شود.)مانند آموزش يك شايستگي كا هر
 با است اده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقضي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.( تئوريك

 : ارزشيابي 
كتباي عملاي و اخاالق    ، عملاي  بخا    ا، كا شاامل سا  هرآيند جمع آوري شواهد و قياوت در مورد آنكا يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررها

 صالحيت حرفه اي مربيان : 
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررها اي كا از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 تگي : شايس
 توانايي انجام كار در محيط ها و شرايط گوناگون با طور موثر و كارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
، رياضي كا مي تواند شامل علوم پايا ) رداقل مجموعا اي از مضلومات نظري و توانمندي هاي ذهني الزم براي رسيدن با يك شايستگي يا توانايي

 ، تكنولوژي و زبان هني باشد .  (، زيست شناسي، شيمي هيفيك 

 مهارت : 
 رداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن با يك توانمندي يا شايستگي . مضموالً با مهارت هاي عملي ارجاع مي شود . 

 نگرش : 
 مجموعا اي از رهتارهاي عاط ي كا براي شايستگي در يك كار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير هني و اخالق ررها اي مي باشد .  

 ايمني : 
 مواردي است كا عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط كار مي شود .

 توجهات زيست محيطي :

 ر شغل بايد رعايت و عمل شود كا كمترين آسيب با محيط زيست وارد گردد.مالرظاتي است كا در ه
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 نام استاندارد آموزش شغل 

 امدادگر حوادث

 :استاندارد آموزش شغل شرح 

 یریبکارگ :شایستگی هایی چوندر آن شخص قادر به انجام که بهداشت و ایمنی حوزه از شغلی است امدادگر حوادث 

 تیحما ،در سوانح  تخلیه اضطراری ،صحنه حادثه یوبررس تیریمد ،کار یمنیبهداشت و ا ینامه ها نییالزامات و آ

می باشد و با مشاغلی از قبیل پدافند  قیحر یمنیو ا اطفاءو در هنگام وقوع حادثه هیاول هایکمکانجام  ,مصدومان یروان

آمادگی در مقابله با بالیای طبیعی و انسان  ,رفتار شناسی حریق,مسئول بهداشت و ایمنی  ,غیر عامل در صنایع 

 ساخت و کمک های اولیه در ارتباط است.

 : وروديويژگي هاي كارآموز 

 پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی( ميزان تحصيالت : حداقل 

 وروانیکامل جسمی سالمت توانايي جسمي و ذهني : حداقل 

 ندارد مهارت هاي پيش نياز  :

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    251  طول دوره آموزش                    :     

 ساعت      57  ـ زمان آموزش نظري               :     

 ساعت      69:       ـ زمان آموزش عملي                

 ساعت         -ـ زمان كارورزي                       :       

 بودجه بندي ارزشيابي ) به درصد ( 

 %95:  عملي -

 15%: كتبي -

 21%اخالق حرفه اي : -

 صالحيت هاي حرفه اي مربيان :

 سال سابقه کار مرتبط. 2با حداقل  )بهداشت ،ایمنی و محیط زیست( HSEکارشناس ارشد -

 سال سابقه کار مرتبط. 2با حداقل کارشناس ارشد امداد و نجات در سوانح و آتش نشانی -

 سال سابقه آموزشی مرتبط . 5هالل احمر با حداقل  مربی -
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 يف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( تعر ٭

رسیدگی به و مصدومان  یروان تیحما ،عملیات تخلیه اضطراری ، حادثه تیریمدو کار یمنیبهداشت و ا ینامه ها نییالزامات و آ یریبکارگ

 درجهت کاهش اثرات سوء ناشی از بروز حوادث . قیحر اطفاءو  هیاول یکمکها انجاممصدومان حادثه و

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

 

Incidents’ Rescuer 

First responder 

 

 

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

  رفتارشناسی حریق-

  عملیات کمک های اولیه انجام-

 ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه-
  غیر عامل در صنایع پدافند-

 آمادگی در مقابله با بالیای طبیعی و انسان ساخت -

 

 *این شغل به شایستگي هاي زیر تبدیل شده اس :

 بکارگیری الزامات و آئین نامه های بهداشت و ایمنی کار -
 بررسی و مدیر حادثه -
 تخلیه اضطراری در سوانح -
 حمایت دوانی در صحنه حادثه -
 کمک های اولیه هنگام وقوع حادثه -
 ایمنی و اطفاء حریق با خاموش کننده های دستی -
 

 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       

 

 

http://research.irantvto.ir/uploads/anjam_amaliat_komkakhai_avalih.pdf
http://research.irantvto.ir/uploads/anjam_amaliat_komkakhai_avalih.pdf
http://research.irantvto.ir/uploads/elzamat_behdasht_v_imeni.pdf
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 شغل  استاندارد آموزش 

 شایستگي ها -

 

  

 ساع  آموزش  پیش نیاز عناوین كد  ردیف

 جنع عنلي  نظري 

5 541120470020021 

بکارگیری الزامات و آیین 

بهداشت و ایمنی نامه های 

 کار

 20 14 1 ندارد

 حادثهمدیریت  541120470020031 2

بکارگیری الزامات و آیین نامه های 

 بهداشت و ایمنی کار

 325030470020011با کد 

0 12 20 

 تخلیه اضطراری در سوانح 541120470020041 6
 حادثهمدیریت 

 225025075525523با کد 
0 12 20 

 حادثهمدیریت  روانی درصحنه حادثه حمایت 541120470020051 0
 225025075525523با کد

1 12 10 

1 541120470020011 
های اولیه هنگام انجام کمک

 وقوع حادثه

حمایت روانی در صحنه حادثه -1
 325030470020041با کد 

 حادثهبررسی و مدیریت  -2

 225025075525523با کد 

14 23 37 

9 541120470020071 
حریق با ایمنی واطفاء 

 خاموش کننده های دستی
با کد  تخلیه اضطراری در سوانح

325030470020031 
15 20 35 

 150 33 57 جمع ساعات

 

 

 

 

 

 

  



 7 

  :استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 
 بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 30 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش :
 کار و ایمنی بهداشت اهداف و تعریف -

 
 

 ویدئو پروژکتور  

 پرده نمایش

 صندلی مربی ومیز 
 صندلی کار آموز

 کپسول آتش نشانی
 جعبه کمکهای اولیه

 وایت برد، A0 اغذک
 ماژیک وایت برد

 کامپیوتر
آیین نامه های ایمنی دستورالعمل 

 های بهداشتی
 لوازم حفاظت فردی

 جزوات وکتب آموزشی
 فیلم آموزشی

    سازمانهای ملی و بین المللی متولی بهداشت و ایمنی کار-

آیین نامه هاو دستورالعملهای ایمنی و بهداشت کار مرتبط با -
 شغل

   

    ، حادثه ، رویداد، شبه حادثه ، ریسک مفاهیم اولیه خطر-

 مخاطرات فیزیکی ، شيیمیایی ، بیوليوژیکی و ارگونيومیکی   -
 شغل مرتبط با

   

    دثحواهای بازرسی تجهیزات و مستند سازی  روش -

    تعریف مدیریت ریسک -

    ( PPEفردی ) حفاظت وسایل انواع- 

    پسماندها موقت ونگهداری آوری جمع های روش -

    مهارت :

    کار وایمنی بهداشت های نامه آیین و دستورالعملها اجرای -

    دوره ای تجهیزات و مواد مصرفیبازرسی  -

    (PPEاستفاده از وسایل حفاظت فردی ) -

    مستند سازی و ثبت حوادث  و شبه حادثه  -

  نگرش :

سيالمت وایمنيی در    سيطح  کيار و ارتقياء   نیروی از صیانت و بروزحوادث از پیشگیری -

 محیط کار

 ایمنی و بهداشت : 

( رعایييت   دسيتکش  عینيک ،  استفاده از ليوازم حفاظيت فيردی )ماسيک ، روپيوش ،     -

 بهداشيت فردی و عمومی 

 توجهات زیست محیطی :

 عادی و خطر ناک زباله تفکیک و آوری جمع -

 دفع مناسب انواع پسماند ها-
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  استاندارد آموزش :

ی تحلیل آموزش  برگه -  

 عنوان : 

 حادثه مدیریت 

  زمان آموزش

 

 

 جمع عملی نظری

0 32 25 

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش   

مرتبط توجهات زيست محيطي  

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

 حادثه انواع تعاریف و مفاهیم اولیه مرتبط با-

 ساختار فرماندهی حادثه وشرح وظایف امدادگر-

 روش تقسیم بندی حادثه از نطر میزان خطر-
 چگونگی ارزیابی اولیه در حوادث-
 درصحنه حادثه کالمی و زبان بدنمهارتهای انواع -

   حادثه وقوع هنگام رسان آسیب بالقوه خطرات-

 های تخلیه اضطراری روش-

 روشهای مستند سازی حوادث-

دهی در زمان های دریافت و انتقال پیام و ادرسروش-
 حادثه

 ویدئو پروژکتور   
 پرده نمایش

صندلی مربی ومیز   
 صندلی کار آموز

 کپسول آتش نشانی
 جعبه کمکهای اولیه

اغذک  A0 ،وایت برد  
 ماژیک وایت برد

 کامپیوتر
آیین نامه های ایمنی 

 دستورالعمل های بهداشتی
 لوازم حفاظت فردی

وکتب آموزشیجزوات   
 پاور پوینت

 فیلم آموزشی

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت :
 تقسیم بندی صحنه حادثه-

 استفاده از وسایل ارتباطی موجود-

 بکارگیری مهارتهای کالمی و زبان بدن درصحنه حادثه-

 انجام عملیات تخلیه اضطراری -

 نقشه خوانی و مسیر یابی-

 بت حوادثثمستندسازی و-

   

   

   

   

 نگرش : 
 و فر د اسیب دیده سیب دیده و ایجاد آرامش در محیطآنجات فرد -
 صرفه جویی در زمان هنگام کار-

 ایمنی و بهداشت : 
 رعایت ایمنی هنگام کار-
 )ماسک، دستکش، کفش( فردیاستفاده از وسایل حفاظت -

 توجهات زیست محیطی :

 عادی و خطر ناک زباله تفکیک و آوری جمع -
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  :استاندارد آموزش 
 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 
 تخلیه اضطراری در سوانح  

 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

0 32 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

  حادثه وسعت لحاظ به اضطراری وضعیت -

 حادثه منشآ لحاظ به اضطراری وضعیت -

 فرماندهی حادثه ستاد و فرمانده وظایف-

 سازمانهای متولی مدیریت بحران-

 شرح وظایف امدادگر درسوانح طبیعی-

 یاضطرار هیتخل اتیطرح عمل-

 انواع اماکناضطراری  هیتخل روش های-

 یاضطرار هیتخل ستیچک ل لیتکم روش-

 یاضطرار هیمانور تخل یبرگزار روش-

 نجات امدادو عملیات حین در ایمنی روش-

 های دریافت و انتقال پیام روش-

 ویدئو پروژکتور   

 پرده نمایش

 صندلی مربی ومیز 
 صندلی کار آموز

 کپسول آتش نشانی
 جعبه کمکهای اولیه

 وایت برد، A0 اغذک
 ماژیک وایت برد

 کامپیوتر
 حفاظت فردیلوازم 

 جزوات وکتب آموزشی
 فیلم آموزشی 

   

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت :
 در هنگام وقوع سوانح  واکنش -

 در هنگام وقوع سوانح   پناهگیری-
 سوانح  درعملیات تخلیه اضطراری -

 در سوانح اولیه ارزیابی گزارش -
 استفاده از وسایل ارتباطی موجود-

 نقشه خوانی و مسیر یابی-

 قایعوبت ثمستندسازی و-

   

   

   

   

   

 نگرش : 
  ایجاد آرامش در محیط وطبیعی  ناشی از وقوع سوانححوادث و پیامدهای  کاهش-

 ایمنی و بهداشت : 
 در عملیات امداد رسانیرعایت ایمنی -
 استفاده از وسایل حفاظت فردی )ماسک، دستکش، کفش(-

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک صحیح پسماند -
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  استاندارد آموزش :

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان : 

  حادثه درصحنهحمایت روانی 

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

6 32 30 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

 تعریف سالمت روان-

 آن بر سالمت روان امدیو پ یفشار روان-

 ارجاع و یروان تیحماروشهای  -

 کودک و بزرگسال یفرد بحران زده در دو گروه سن میعال -

 یفشار روان یامدهایاز پ یریشگیپ یروشها -

 ی هنگام وقوع حادثهاریخودروشهای -

 اضطراری وعالئم استرسانواع شرایط -

 روش های مقابله با فشارهای روانی و کنترل استرس-

 ویدئو پروژکتور   

 پرده نمایش

صندلی مربی ومیز   

 صندلی کار آموز

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمکهای اولیه

  A0 اغذک             

 وایت برد              

 ماژیک وایت برد

 کامپیوتر

آیین نامه های ایمنی 

 دستورالعمل های بهداشتی

 جزوات وکتب آموزشی

 فیلم آموزشی

   

   

   

   

   

   

   

 مهارت:

 (یدگیآرم ناتی)تمریمقابله با فشار روان -

 با فرد بحران زده ارتباط موثر -

 حل مسئله در فرد بحران زده -

 مصدومان و ارجاع صیتشخ -

   

   

   

   

   

 نگرش : 

 در شرایط بحران ثار سوء ناشی از فشارهای روانی بر روی مصدومان وامدادگرآکاهش -

 ایمنی و بهداشت : 

 رعایت بهداشت روان-

 توجهات زیست محیطی :

 تفکیک صحیح پسماند-
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 استاندارد آموزش 
ی تحلیل آموزش برگه -  

 عنوان: 
 های اولیه هنگام وقوع حادثهکمک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

30 22 27 

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش   

مرتبط توجهات زيست محيطي  

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 ویدئو پروژکتور    دانش:

 پرده نمایش

صندلی مربی ومیز   

 صندلی کار آموز

 کپسول آتش نشانی

 جعبه کمکهای اولیه

  A0 اغذک             

 وایت برد              

 ماژیک وایت برد

 کامپیوتر

 جزوات آموزشی
 جعبه کمک های اولیه

 برانکارد
تکش کارو معاینهدس  

 روپوش و کفش مناسب
 ماسک صورت 
 درجه حرارت

 دستگاه فشار خون 
 مانکن احیاء بزرگسال

شیرخوار مانکن احیا  
 مانکن خفگی بزرگسال

 پد الکی 
 سرم شستشو
 باند کتانی

پنبه ای -کشیباند   
نواری -باند سه گوش  

 چسب زخم و پانسمان
سرد کمپرس  

 سنجاق قفلی
 کیسه پالستیکی

 حوله
 پتوی نجات

 روزنامه

    های اولیهایمنی و قوانین در کمک -

    های اولیهمحتویات جعبه کمک

    روش مواجهه با مصدوم -

    شدگیانواع خفگی و غرق-

    ایست قلبی -

    و انواع خونریزی و شوک زخم-

    مفصلی  و های اسکلتی، عضالنیآسیب-

    های پزشکی عالیم تشخیصی فوریت-

    انواع مسمومیت-

    انواع سوختگی -

 های سرمایی و گرماییآسیب -
 روش صحیح حمل مصدوم-
 پانسمانانواع -
 انواع آتل-

   

   

   

   

    مهارت:

    استفاده از وسایل حفاظت فردی -

 اولیه و ثانویه ارزیابی-
 قراردادن دروضعیت بهبود-

   

   

    رفع خفگی-

    ریوی  و انجام  احیا قلبی-

    انجام پانسمان و بانداژ نواحی مختلف بدن-

    بندیانجام آتل-

    های پزشکیانجام فوریت -

    هارسیدگی به مسمومیت -

     رسیدگی به مصدومین سوختگی -

    های سرمایی و گرمایی کنترل آسیب-

    رعایت ارگونومی و حمل صحیح مصدوم -
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ستاندارد آموزش ا  
ی تحلیل آموزش برگه -  

 عنوان: 
 های اولیه هنگام وقوع حادثهکمک

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

   

ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش   

مرتبط توجهات زيست محيطي  

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 نگرش:

 آرامش روحی و روانی به مصدومی -

 رسرعت عمل در انجام کا -

 ایرعایت اخالق حرفه - 

 صرفه جویی در مواد مصرفی -

 بالش
ملحفه پتو و  

 چوب
 آتل

خود تزریق اپینفرین اسپری 
 سالبوتامول

وصابونآب   
AED 
ORS 

 TNGپرل 
 ASAقرص 
afety Box 

 

 ایمنی و بهداشت : 

 استفاده از وسایل حفاظت فردی )دستکش، روپوش ،ماسک (-

 پیشگیری از انتقال بیماری و عفونت برای خود و مصدوم-

 ها و حوادث ثانویه برای حاضران در صحنهپیشگیری از آسیب-

 توجهات زیست محیطی :

 مناسب پسماند های عادی و خطرناک و دفع صحیح مواد زائدتفکیک  -
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 : استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 ایمنی واطفاء حریق با خاموش کننده های دستی

 زمان آموزش

 جمع عملی نظری 

35 25 25 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 دانش:

 آتش   یرفتارشناس-

 یدست یخاموش کننده ها انواع-

و  یدر ساختمان )انواع دست قیاعالم و اطفا حر یستمهایس-

 ( کیاتومات

 حوادث پرتکرار  انواع-

 قیمناسب در مواجهه با حر یروشها-

 ویدئو پروژکتور   

 پرده نمایش

 میز و صندلی مربی 

 صندلی کارآموز

 وایت برد

 A0 اغذوک ماژیک

 کامپیوتر

 حریق آیین نامه ایمنی

 جزوات آموزشی

 خاموش کننده پودر و گاز 

 خاموش کننده آب و گاز

 co2خاموش کننده 

 تشتک حریق 

 بنزین وگازوئیل 

 گالن آب ومشعل 

سیستم اعالم حریق نصب شده 

 در ساختمان

سیستم اطفاء حریق نصب شده 

 در ساختمان 

 برانکارد

 دستکش کار

 جعبه کمکهای اولیه

   

   

   

   

 مهارت:

  یدست یکار با خاموش کننده ها-

  کیو اتومات یدست قیاعالم حر یستمهایکار با س-

  کیو اتومات یدست قیاطفاء حر یستمهایکار با س-

 اقدامات مناسب در مواجهه با حوادث پر تکرار انجام-

 مصدومصحیح حمل  -

   

   

   

   

   

 نگرش : 

 از بروز حوادث یو مناسب هنگام وقوع حادثه در جهت کاهش اثرات سوء ناش عیواکنش سر -

در وقت  ییصرفه جوو خاموش کننده ها حیکاربرد صح لهیصحنه حادثه بوس نهیبه تیریمد -

 و مواد مصرفی  و زمان

 ایمنی و بهداشت :

 رعایت موارد ایمنی در مواجهه با حریق و استفاده از لوازم حفاظت فردی)ماسک، دستکش( - 

 توجهات زیست محیطی : 

 ناشی از حریق پسماند دفع مناسب -
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  برگه استاندارد تجهیزات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  دستگاه 3 با وضوح تصویر باال ویدئو پروژکتور 3
  دستگاه 3 متر 2در  2 پرده نمایش 2
  عدد 3 چوبی مربیمیز  2
  عدد3 چرمی صندلی مربی  0
  دستگاه P0 3 رایانه 5
  عدد35 چوبی -  یپالستیک صندلی کار آموز 6
  دستگاه 3هرکدام  حاوی آب،پودر،گاز خاموش کننده های دستی 7
  جعبه 3 درب دار شیشه ای یا مات جعبه کمکهای اولیه 0
  عدد 3 متر 2 × 3 وایت برد 9
  عدد 3هر کدام  بزرگسال و کودک مانکن احیا 35
  عدد 3 استاندارد تشک حریق 33
  سیستم 3 استاندارد سیستم اعالم حریق نصب شده 32
  سیستم 3 استاندارد حریق نصب شدهسیستم اطفاء  32

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  25تجهيزات براي يك كارگاه به ظرفيت  -

 

 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد2 وایت برد ماژیک 3
  بسته A0 2 کاغذ  2
  شیشه 2 محلول ضدعفونی بتادین 2
  بسته35 سه گوش ونواری باند 0
  بسته5 استریل پنبه 5
  شیشه 3 سفید الکل 6
  جفت 35 التکس کار دستکش 7
  عدد 35 پارچه ای چسب زخم 0
  لیتریک  حاوی مواد ضد عفونی کننده مواد شوینده 9
  عدد  2 جامد ومایع صابون 35
  عدد 35 یکبار مصرف ماسک 33
  بسته  3 پالستیکی زبالهکیسه  32
  عدد5 یکبار مصرف  حوله 32
لیتر 0 استاندارد  بنزین 30   
لیتر 0 استاندارد  گازوئیل 35   
لیتر 0 استاندارد گالن آب و مشعل 36   

 توجه : 

 نفر محاسبه شود . 25مواد به ازاء يك نفر و يك كارگاه به ظرفيت  -
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  برگه استاندارد ابزار  -              

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف

  عدد 2 جیبی چراغ قوه 3

  عدد 2 دوطرفه ساده گوشی پزشکی 2

  عدد 2 عقربه ای دستگاه فشار سنج 2

  عدد 5 چوبی آتل 0

  عدد 5 ترم ودوتکه  آتل گردنی 5

  عدد 5 سیمی مشبک آتل فلزی 6

   عدد 2 ساده یچقی 7

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


