
 

 

 
بسمه تعالي 

معاونت آموزش 

دفتر طرح و برنامه هاي درسي 

 

 

  آموزش شايستگياستاندارد 
 

 

 

عنوان آموزش شايستگي  
امدادگري تورهاي گردشگري  

 

 

 

گروه شغلي       
 گردشگري

 

 

كد ملي آموزش شايستگي  

 
 

 
 14/2/1393تاريخ تدوين استاندارد :

1/1/99/91-5 



  

 
 

 
   

  دفتر طرح و برنامه هاي درسي نظارت بر تدوين محتوا و تصويب  :
 5-1/1/99/91كد ملي شناسايي آموزش شايستگي  :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه هاي درسي
 پالك ، ، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  2، ساختمان شماره ، نبش خيابان نصرت    ، خيابان خوش شمالي خيابان آزادي  ،تهران 

97 
 66944120 - 66569907                                                 تلفن    66944117دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 
 

اعضاء كميسيون تخصصي برنامه ريزي درسي رشته گردشگري : 
آقاي محمدعلي حاتميان- رئيس كميته گردشگري سازمان  

آقاي احمدرضا منتظري-رئيس مركز هتلداري و گردشگري اصفهان 

آقاي حسين رحمتيان- مربي مركز هتلداري و گردشگري اصفهان 

 مربي مركز هتلداري و گردشگري اصفهان –آقاي سيد رضا حسيني 

  اصفهاناداره كل هالل احمر مربي –خانم اعظم واليتي نجف آبادي 

 

حوزه هاي حرفه اي و تخصصي همكار براي تدوين استاندارد آموزش شايستگي :  
- دفتر طرح و برنامه هاي درسي سازمان 

- اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان 
 

فرآيند اصالح و بازنگري :  
 -
 -
 



  

 
 

 

 

  شايستگي     تهيه كنندگان استاندارد آموزش شغل 

رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي  نام و نام خانوادگي رديف 
شغل و 

سمت  
 ايميل تلفن و، آدرس  سابقه كار مرتبط 

1 
اعظم واليتي  

نجف آبادي 
مربي امداد  پرستاري كارشناسي

 14 هلل احمر

 0311-6683630تلفن ثابت : 

تلفن همراه :  

ايميل :  

آدرس :  

 

 ليسانساحمدرضا منتظري  2
مهندسي 
 كشاورزي

رئيس مركز 
هتلداري و 
گردشگري 

 اصفهان
17 

 0311-6683630تلفن ثابت :
 09133117893تلفن همراه :

 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

جغرافيا و برنامه  فوق ليسانسحسين رحمتيان  3
 ريزي توريسم

مربي 
 سازمان

10 

 0311-6683630تلفن ثابت :
 09133113715تلفن همراه :

 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

مديريت  ليسانس سيدرضا حسيني 4
 جهانگردي

مربي 
 سازمان

10 
 0311-6683630تلفن ثابت :

تلفن همراه : 
 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

محمدعلي  5
حاتميان 

تاريخ  فوق ليسانس

رئيس 
گروه 

گردشگري 
 و هتلداري

14 

 تلفن ثابت :
 09125804088تلفن همراه :

 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

جغرافيا و برنامه  فوق ليسانسشيوا رحيمي  6
 ريزي توريسم

مربي 
 سازمان

9 
 0311-6683630تلفن ثابت :

تلفن همراه : 
 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

هاجر امين  7
 الرعايا

دانشجوي 
 كارشناس ارشد

 باستان شناسي
مربي 
 سازمان

5 
 0311-6683630تلفن ثابت :

تلفن همراه : 
 hoteldari.etvt@gmail.comايميل :

 

 
 



  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعاريف :  
استاندارد شغل :  

 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 
مي شود. 

استاندارد آموزش :  
نقشه ي يادگيري براي رسيدن به شايستگي هاي موجود در استاندارد شغل .  

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 :  
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 ها ، 

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: 

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 كه در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.(مانند آموزش يك شايستگي كه فرد در محل آموزش به صورت 

تئوريك با استفاده از عكس مي آموزد و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.) 
ارزشيابي :  

كتبي عملي و اخالق ، عملي  بخش ه، كه شامل سفرآيند جمع آوري شواهد و قضاوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 
حرفه اي خواهد بود .  

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

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

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

، تكنولوژي و زبان فني باشد .   )، زيست شناسي، شيمي فيزيك 
مهارت :  

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

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

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



  

 
 
 

 

0Fنام استاندارد آموزش شايستگي

� :  

امدادگري تورهاي گردشگري  

 :استاندارد آموزش شايستگي شرح 

امدادگري تورهاي گردشگري شايستگي از حوزه گردشگري است كه داراي كارهاي رعايت بهداشت و سالمت در 

تورهاي گردشگري ، چگونگي برخورد با موقعيت هاي اورژانسي و مصدومين در تورهاي گردشگري ، شيوه برخورد با 

انواع خفگي ها و عمليات احياء قلبي و ريوي، شيوه برخورد با زخم و خونريزي ها و انواع آسيب هاي اسكلتي در تورهاي 

گردشگري ، چگونگي برخورد با انواع سوختگي ها در تورهاي گردشگري ، نحوه برخورد با انواع مسموميت ها در 

تورهاي گردشگري ، كاربرد فوريت هاي پزشكي در تورهاي گردشگري مي باشد . 

:  وروديويژگي هاي كارآموز 

 ميزان تحصيالت : ديپلمحداقل 

 توانايي جسمي و ذهني : سالمت كامل جسمي و رواني  حداقل 

 مهارت هاي پيش نياز  : ندارد

0B :آموزش  دوره طول  

     ساعت 45طول دوره آموزش                    :      

      ساعت 14ـ زمان آموزش نظري               :     

     ساعت 31ـ زمان آموزش عملي                :     

     ساعت 0ـ زمان كارورزي                       :     

        ساعت0ـ زمان پروژه                            :    

 بودجه بندي ارزشيابي ( به درصد ) 

% 25 كتبي : -

  %65 عملي : -

 % 10 اخالق حرفه اي : -

1B: صالحيت هاي حرفه اي مربيان 

 سال سابقه فعاليت مرتبط 3ليسانس پرستاري ، بهداشت خانواده و مامايي با حداقل 

 
 
                                                 
� . Job / Competency Description 



  

 

 
 
 

 

 تعريف دقيق استاندارد ( اصطالحي ) :  ٭

امدادگري تورهاي گردشگري شخصي است كه بتواند كليه كمك هاي اوليه و امداد و نجات را در مسير اجراي تور 

به انجام برساند. 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ( و اصطالحات مشابه جهاني ) : ٭

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 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    

 

 



  

 

 

 
 
 

استاندارد آموزش شغل  

 - شايستگي ها 

 عناوين رديف

2B1   رعايت بهداشت و سالمت در تورهاي گردشگري

3B2  چگونگي برخورد با موقعيت هاي اورژانسي و مصدومين در تورهاي گردشگري

شيوه برخورد با انواع خفگي ها و عمليات احياء قلبي ريوي  3

شيوه برخورد با انواع زخم ها و خونريزي ها و آسيب هاي اسكلتي در تورهاي گردشگري   4

چگونگي برخورد با انواع سوختگي ها در تورهاي گردشگري   5

نحوه برخورد با انواع مسمويت ها در تورهاي گردشگري   6

كاربرد فوريت هاي پزشكي در تورهاي گردشگري   7

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

رعايت بهداشت و سالمت در تورهاي گردشگري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 5 8 

4B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

5B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

 

   1-بهداشت فردي در سفر 

   1-بهداشت نوشيدني ها و مواد خوراكي در سفر 

   1-انواع بيماري هاي شايع در طول سفر 

 -   

 مهارت : 

  1 -استفاده از امكانات مناسب براي رعايت بهداشت فردي 

-بكارگيري بهترين روش براي اسفاده از آبهاي در دسترس و 

مواد غذايي  

 1  

-نحوه برخورد با بيماري هاي مرتبط با سفر مثل وبا و استفراغ 

و اسهال و گرمازدگي و سرمازدگي 

 3  

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در برخورد با مصدومين نيازمند امداد 

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت حريم بهداشتي مسافران در طول سفر 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-جلوگيري از آلودگي محيطي توسط گردشگران 

 -

 



  

 
 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

چگونگي برخورد با موقعيت هاي اورژانسي و مصدومين در 

تورهاي گردشگري   

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 4 6 

6B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

7B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

 

   5/0-تعريف كلي كمك هاي اوليه 

   5/0-انواع موقعيت هاي اورژانسي 

   1-روش برخورد با مصدومين هوشيار و بيهوش 

 -   

 مهارت : 

  1 -نحوه ارزيابي صحيح موقعيت هاي اورژانسي 

  1 -بررسي هوشياري و عالئم حياتي در مصدومين 

  2 -نحوه ارائه كمك هاي اوليه 

 -   

نگرش : 

-لزوم توجه و مراقبت از مصدومين  

 -

ايمني و بهداشت :  

- رعايت اصول ايمني در برخورد با مصدومين 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-جلوگيري از انتشار آلودگي هاي محيطي توسط پسماندهاي بهداشتي 

 -

 



  

 

 
 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

شيوه برخورد با انواع خفگي ها و انجام عمليات احياء قلبي 

ريوي 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

8B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

9B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

مانكن مخصوص آموزشي 

cpr (بزرگسال و نوزاد) 

   1-انواع خفگي 

   1-انواع تنفس مصنوعي 

   C.P.R ( 1-معرفي شيوه هاي احياء قلبي ريوي (

 -   

 مهارت : 

  5/0 -تجزيه و تحليل علل نرسيدن اكسيژن به بدن 

  5/1 -نحوه انجام انواع تنفس مصنوعي 

 در cpr-استفاده از مانكن مخصوص براي انجام عمليات 

بزرگساالن،اطفال و نوزادان 

 2  

 -   

نگرش : 

  cpr-رعايت اصول حريم اخالقي در زمان اجراي 

 -

ايمني و بهداشت :  

  cpr-مراقبت هاي ايمني و بهداشتي امدادگر از خود در زمان انجام 

 -

توجهات زيست محيطي : 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

شيوه برخورد با انواع زخمها و خونريزي ها و آسيب هاي 

اسكلتي در تورهاي گردشگري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 5 7 

10B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

11B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

 

   5/0-انواع رخم ها و خونريزي ها  

   5/0-انواع روش صحيح پانسمان و بانداژ زخم ها 

   5/0-انواع برخورد با شكستگي،پيچ خوردگي،رگ به رگ شدن  

   5/0-معرفي آتل بندي اعضاء مختلف بدن 

 مهارت : 

  1 -تجزيه و تحليل انواع زخم و خونريزي ها 

  1 -استفاده از انواع باند براي زخم بندي اندام ها 

-استفاده از عالئم براي تشخيص شكستگي ، دررفتگي و پيچ 

خوردگي  

 1  

  2 -كاربرد آتل ها و نحوه صحيح بستن آتل 

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در برخورد با مصدوم 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول بهداشتي در بانداژ و بست زخم ها 

-استفاده از لوازم استريل در ارايه خدمات 

-رعايت بهداشت فردي امدادگر در برخورد با مصدومين 

توجهات زيست محيطي : 

-جلوگيري از انتشار آلودگي هاي محيطي توسط پس ماندهاي عفوني 

 -

 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

چگونگي برخورد با انواع سوختگي ها در تورهاي گردشگري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 6 8 

12B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

13B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

 

   1-انواع سوختگي ها 

   1-معرفي انواع روش هاي برخورد با سوختگي هاي مختلف 

 -   

 -   

 مهارت : 

  1 -تجزيه و تحليل و بررسي انواع سوختگي 

  2 -نحوه برخورد با انواع سوختگي ها  

  3 -نحوه انجام كمك هاي اوليه در موارد سوختگي 

 -   

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در امدادرساني به افراد آسيب ديده 

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت حريم ايمني براي امدادگر در برخورد با شرايط آتش سوزي 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-جلوگيري از انتشار زباله هاي عفوني در محيط  

 -

 
 



  

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

برخورد با انواع مسموميت ها در تورهاي گردشگري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

2 8 10 

14B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

15B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

 

   5/0-انواع مسموميت هاي گوارشي 

   5/0- انواع مسموميت هاي تنفسي 

   5/0- انواع مسموميت هاي تزريقي 

   5/0- انواع مسموميت هاي پوستي 

 مهارت : 

-تجزيه و تحليل مسموميت با غذا،مواد نفتي و داروها و مواد 

شيميايي 

 2  

  co2   2-تجزيه و تحليل مسموميت با گازها به خصوص گاز 

-نحوه انجام كمك هاي اوليه در مارگزيدگي ، زنبورگزيدگي و 

عقرب گزيدگي 

 2  

-نحوه انجام كمك هاي اوليه در موارد آلودگي پوست با مواد 

شيميايي 

 2  

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در امداد رساني به مصدومين 

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول بهداشتي در برخورد با مصدومين 

-رعايت خدمات امدادي درخصوص مسافران مارگزيده 

توجهات زيست محيطي : 

-عدم تخليه مواد سمي در محيط زيست 

 



  

 

 

 استاندارد آموزش 

 - برگه ي تحليل آموزش 

عنوان :  

كاربرد فوريت هاي پزشكي در تورهاي گردشگري  

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

3 4 7 

16B ايمني ،نگرش   مهارت ،،دانش  

 مرتبط توجهات زيست محيطي

17B مواد ابزار ،تجهيزات ، 

مصرفي و منابع آموزشي 

رايانه  دانش : 

ديتا پروژكتور 

ميز مربي 

ميز كاراموز 

صندلي مربي 

صندلي كارآموز 

خودكار 

پاك كن 

مداد 

  a4كاغذ 

وايت برد 

تخته پاك كن 

دستگاه تست قند خون 

دستگاه تست فشار  

ترمومتر 

   1-عالئم فشار خون باال و پايين 

   1-عالئم قند خون باال و پايين 

   5/0-انواع شوك 

   5/0-انواع تشنج 

 مهارت : 

  1 -نحوه انجام كمك هاي اوليه در فشارخون باال و سكته مغزي 

  1 -نحوه انجام كمك هاي اوليه در فشار خون پايين و غش 

  1 -نحوه انجام كمك هاي اوليه در شوك قلبي و حساسيتي  

  1 -نحوه انجام كمك هاي اوليه در تشنج و صرع 

نگرش : 

-رعايت اصول اخالق حرفه اي در برخورد با مصدومين 

 -

ايمني و بهداشت :  

-رعايت اصول بهداشتي در برخورد با مصدومين 

 -

توجهات زيست محيطي : 

-جلوگيري از انتشار آلودگي هاي محيطي از طريق توليد زباله هاي غير بهداشتي  

 -

 



  

 
 

                 

    - برگه استاندارد تجهيزات

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  P4  1رايانه  1

  1موجود در بازار ديتا پروژكتور  2

  1موجود در بازار ميز مربي  3

  1موجود در بازار صندلي مربي  4

  15موجود در بازار ميز كارآموز  5

  15موجود در بازار صندلي كارآموز  6

  1موجود در بازار تخته وايت برد  7

     

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا راي يك كا ت ب زا جهي ت  -1 شود .  5 رفته  ر در نظر گ ف  ن

 
                  - برگه استاندارد مواد  

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  بسته A4 1كاغذ  1

  عدد 5در رنگ هاي مختلف خودكار  2

  رول 5در انواع مختلف باند  3

  بسته 1موجود در بازار گاز استريل  4

  عدد 5جراحي تيغ  5

  عدد HB 5مداد  6

  عدد 3معمولي پاك كن  7

  عدد 1معمولي تخته پاك كن  8

  عدد 3در رنگ هاي مختلف ماژيك وايت برد  9

  عدد 1سفيد الكل  10

  عدد 50موجود در بازار پنس  11

  عدد 2موجود در بازار شريان بند  12

  عدد 10موجود در بازار دماسنج نواري  13

توجه :  

ت  ه ظرفي ه ب رگا ر و يك كا ف ء يك ن زا ا ه  د ب 1- موا شود . 5 سبه  حا ر م ف  ن

 



  

 
 

 

 
 
 
 

                    - برگه استاندارد ابزار 

توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  رديف 

  5موجود در بازار دستگاه تست قند خون  1

  5موجود در بازار دستگاه تست فشار خون  2

  1سايز كوچك مانكن  3

  1سايز بزرگ مانكن  4

  5ديجيتال و معمولي ترمومتر  5

  1معمولي برانكاد  6

  1موجود در بازار كيت مارگزيدگي  7

  1موجود در بازار كيف بقاء  8

  3معمولي سوت  9

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

توجه :  

شود .  - سبه  حا ر م ف سه ن ء هر  زا ا ه  ر ب زا اب

 
 



  

 

 
 
 
 
 

 - منابع و نرم افزار هاي آموزشي ( اصلي مورد استفاده در تدوين و آموزش استاندارد ) 

 ناشر يا توليد كننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم افزار رديف

نرم افزار آموزش كمك هاي  1

 اوليه

  تهران 1385 - سازمان هالل احمر

2 CD آموزشي CPR  تهران  1380-  سازمان هالل احمر 

       

       
 
 
 
 

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

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

 مترجمين
 توضيحات ناشر محل نشر

كهكشان تهران - بابك خياباني  1389كمك هاي اوليه  1

دانش 

 -

دكتر سيده زيبا  1389اصول كمك هاي اوليه و احياء  2

ايوبيان 

دكتر غالمرضا 

پورحيدري 

- آرويج تهران - 

آموزش كمك هاي اوليه دوره  3

مقدماتي 

- -  - دكتر خاطره سورتچي  1389

كمك هاي اوليه در دريا و  4

 خشكي

 - - بوشهر - غالمرضا حاجياني 1389

كمك هاي اوليه در حوادث غير  5

مترقبه 

- هالل احمر اراك - قاسم رئيس اكبري  1390

        

        
 
 



  

 
 
 
 

 

 
 

فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد 
رديف عنوان 

www.moj-sevom.com  1 

www.who.int  2 

www.whoiran.org  3 

www.rcs.ir  4 

www.raro.ir  5 

www.javanonhelal.ir  6 

www.rcsv.ir  7 

 

 

 
 

 

فهرست معرفي نرم افزارهاي سودمند و مرتبط  

( عالوه بر نرم افزارهاي اصلي )  
توضيحات آدرس تهيه كننده عنوان نرم افزار رديف 

   ندارد  
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