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  دفتر طرح و برنامه های درسي نظارت بر تدوین محتوا و تصویب  :
   1-1/11/11 : شغل آموزش كد ملي شناسایي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آدرس  دفتر طرح و برنامه های درسي

 پالك ، ای كشور  ، سازمان آموزش فني و حرفه 2، ساختمان شماره نصرت  ، نبش خيابان   ، خيابان خوش شماليخيابان آزادی    –تهران 
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 66163311 – 3تلفن                                                     66344116دورنگار       

 Barnamehdarci @ yahoo.comآدرس الكترونيكي : 

 

 

 : بهداشت و ایمنياعضاء كميسيون تخصصي برنامه ریزی درسي رشته 

 حسن رمضاني  -

 مریم مهرین پور -

 ) سرگروه (  زیبا یاوری -

 

 

 :  شغلآموزش همكار برای تدوین استاندارد حوزه های حرفه ای و تخصصي 

 اداره كل آموزش فني و حرفه ای خوزستان -

 شركت كاغذ سازی پارس هفت تپه -

 سازمان خدمات ایمني و آتش نشاني خوزستان -

 فرآیند اصالح و بازنگری :  
- 
- 
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   ایستگيش          شغلآموزش تهيه كنندگان استاندارد 

 نام و نام خانوادگي ردیف
آخرین مدرك 

 تحصيلي 
 شغل و سمت  رشته تحصيلي

سابقه كار 

 مرتبط
 ایميل تلفن و، آدرس  

 عادل صفي زاده 1
كارشناسي 

 ارشد

مدیریت 

 محيط زیست
 11 مدیرآموزش

  60266426460تلفن ثابت:
 67100214196تلفن همراه:
 ايميل : 

 گروه–هفت تپه -آدرس:خوزستان
 صنايع کاغذ پارس

 محسن رنگ چي 2
كارشناسي 

 ارشد

مدیریت 

 اجرایي

معاون مدیر 

 توليد
11 

  60266426460تلفن ثابت:
 67100217191تلفن همراه:
 ايميل : 

گروه –هفت تپه -آدرس:خوزستان
 صنايع کاغذ پارس

9 
سيروس الهي 

 بروجني
 كارشناسي

مدیریت 

 دولتي

رئيس 

 كارگزیني
21 

  60266426460تلفن ثابت:
 67104260106تلفن همراه:
 ايميل : 

گروه –هفت تپه -آدرس:خوزستان
 صنايع کاغذ پارس

 
 

 مدیریت كارشناسي علي رضا دلفي 4
رئيس 

 آموزش
14 

 60114242624تلفن ثابت :

 67104646967تلفن همراه : 
 ايميل : 
 اهواز -خوزستان آدرس :

 

 
 ليسانس افشين محبي 1

بهداشت 

 حرفه ای

مسئول 

و  ایمني

 بهداشت كار

3 

 -تلفن ثابت :
 67111467971تلفن همراه : 

 ايميل : 
 اهواز -آدرس :خوزستان 

 

 علوم تجربي دیپلم بهزاد قنبری 6
كارشناس 

 آتش نشاني
21 

  60116661116تلفن ثابت:
 67100112919تلفن همراه:
 ايميل : 

آدرس:خوزستتتان ستتازمان آتتت  
 نشاني
 
 

 عمران ليسانس علي گلشاه 6
ناس كارش

 پيشگيری
6 

  60116661116تلفن ثابت:
 67100627669تلفن همراه:
 ايميل : 

آدرس:خوزستتتان ستتازمان آتتت  
 نشاني
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 تعاريف :  
 استاندارد شغل : 

 ستتاندارد ررفته اي نيتف گفتته     مشخصات شايستگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي عملكرد موثر در محيط کتار را گوينتد در بع تي از متوارد ا    
 .مي شود

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

 نام یك شغل :  
 به مجموعه اي از وظايف و توانمندي هاي خاص که از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مي رود اطالق مي شود . 

 شرح شغل : 
، هتا  بيانيه اي شامل مهم ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، کارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك روزه شغلي ، مسئوليت 

 شرايط کاري و استاندارد عملكرد مورد نياز شغل . 

 طول دوره آموزش : 
 يك استاندارد آموزشي .  ات مورد نياز براي رسيدن بهرداقل زمان و جلس

 ویژگي كارآموز ورودی : 
 رداقل شايستگي ها و توانايي هايي که از يك کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار مي رود . 

 ی:كارورز
کارورزي صرفا در مشاغلي است که بعد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي به صورت محدود يا با ماکت صورت متي گيترد و وترورت    

د در محتل آمتوزش بته صتورت     دارد که در آن مشاغل خاص محيط واقعي براي مدتي تعريف شده تجربه شود.)مانند آموزش يك شايستگي که فر
 ه از عكس مي آموزد و ورورت دارد مدتي در يك مكان واقعي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي گردد.(با استفاد تئوريك

 ارزشيابي : 
کتبتي عملتي و اختالق    ، عملتي  بخت    ه، که شتامل ست  فرآيند جمع آوري شواهد و ق اوت در مورد آنكه يك شايستگي بدست آمده است يا خير 

 اي خواهد بود .  ررفه

 حيت حرفه ای مربيان : صال
 رداقل توانمندي هاي آموزشي و ررفه اي که از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار مي رود .

 شایستگي : 
 توانايي انجام کار در محيط ها و شرايط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد . 

 دانش : 
رياوي . که مي تواند شامل علوم پايه ) ي ذهني الزم براي رسيدن به يك شايستگي يا تواناييرداقل مجموعه اي از معلومات نظري و توانمندي ها

 ، تكنولوژي و زبان فني باشد . ، زيست شناسي ( ، شيمي ، فيفيك 

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

 نگرش : 
 اخالق ررفه اي مي باشد .   مجموعه اي از رفتارهاي عاطفي که براي شايستگي در يك کار مورد نياز است و شامل مهارت هاي غير فني و

 ایمني : 
 مواردي است که عدم يا انجام ندادن صحيح آن موجب بروز روادث و خطرات در محيط کار مي شود .

 توجهات زیست محيطي :

 تي است که در هر شغل بايد رعايت و عمل شود که کمترين آسيب به محيط زيست وارد گردد.مالرظا
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 : 1شغل استاندارد آموزش نام 

 متصدی دستگاه شارژ آتش نشاني

 :شغل استاندارد آموزش شرح 

بررسي تجهيفات و توزيع  وظايفي ازقبيل مي باشد که ايمني و بهداشت شاغلي دستگاه شارژ آت  نشاني از ممتصد

هاي آت   خاموش کنندهبازديد از  و CO2پودري و هاي آت  نشاني خاموش کننده شارژ خاموش کننده هاي دستي ، 

 ارتباطدر  ) آت  نشانان (يآت  نشانمامورين  واين شغل با مشاغل مسئول اداره آت  نشاني  ، به عهده داردنشاني را 

 است.

 : ورودیویژگي های كارآموز 

 دیپلمحداقل ميزان تحصيالت : 

  اني و روانيسالمت جسم : و ذهني حداقل توانایي جسمي

 : مهارت های پيش نياز 

:آموزش دوره  طول  

 ساعت    121      طول دوره آموزش                    :   

 ساعت   41      ان آموزش نظری               :    ـ زم

 ساعت   63         ـ زمان آموزش عملي                : 

 ساعت               رزی                       :  كاروزمان ـ 

  ساعت           ـ زمان پروژه                            :    

 ( بودجه بندی ارزشيابي ) به درصد 

 %21     :                 كتبي -

 %61    :                عملي -

 %11    : اخالق حرفه ای  -

 صالحيت های حرفه ای مربيان :

 سال سابقه مفيد 4با  ایمني/ بهداشت حرفه ایليسانس 

 

 

 

                                                 
1   . Job / Competency Description 
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 تعریف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

حریق  ءهای آتش نشاني و همكاری در عمليات اطفا خاموش كنندهشارژ متصدی دستگاه شارژ آتش نشاني وظایف 

 .عهده دارده را ب

 

 

 

 

 

 اصطالح انگليسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

The fire charging officer 

firefighter 

 

 

 

 مهم ترین استانداردها و رشته های مرتبط با این استاندارد :  ٭

 آتش نشان صنعتي

 

 

 

 

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

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

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

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

           د :  نياز به استعالم از وزارت كار    
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                        6شغل آموزش استاندارد 

 4 شايستگي ها  -

 عناوين رديف

 تجهيفات خاموش کننده کنترل 1

 کنترل سيستم هاي کشف و اعالم رريق 2

 نصب و توزيع خاموش کننده هاي دستي 9

 هاي پودري  خاموش کنندهکردن شارژ  4

  CO2هاي  خاموش کنندهکردن شارژ  1

 بازرسي ، تعمير و نگهداري خاموش کننده هاي دستي 6

6  

1   

3  

11  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1.

 Occupational / Competency Standard      
3
 . Competency / task 
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 استاندارد آموزش 
 آموزش  ي تحليل برگه -

 عنوان : 

 تجهيزات خاموش كنندهكنترل  

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

0 16 10 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لپ تاپ     دان  :

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 اساليد آموزشي

 آموزشي  فيلم

انواع خاموش کننده هاي 

 دستي ،چرخ دار ، خودرويي 

 جعبه اطفاء رريق  

پودري و  خاموش کننده

CO2 
 منبع آموزشي :

ايمني و بهداشت براي 

  مهندسين

 مهندسي رريق

   6 انواع خاموش کننده ها  -

   6 انواع تجهيفات خاموش کننده -

   1 درصد و زمان تخليه -

   1  سب هاي خاموش کننده ها عالئم و برچ-

    مهارت :

متحتتر) )ختتاموش  ختتاموش کننتتده تجهيتتفات بكتتارگيري-

 خودرويي ( و هاي دستي ،چرخ دار کننده

 6  

تجهيفات ثابت )جعبه اطفتاء رريتق ،شتبكه ثابتت      استفاده از-

 خاموش کننده ،شيرهاي برداشت آت  نشاني(

 6  

  6  يه مواد اطفائيدرصد و مدت زمان تخل کردن کنترل-

  CO2پودري و  خاموش کنندهبكارگيري -

 ها براساس عالئم وبرچسب آنهاخاموش کننده تفكيك  -

 6 

6 

 

 نگرش :

   دقت در کنترل تجهيفات خاموش کننده-

 ايمني و بهداشت : 

 و پوشيدن لباس کار مناسب استفاده از وسايل رفاظت فردي-

 خاموش کننده ظور جلوگيري از انفجاررعايت موارد ايمني بمن-

 توجهات زيست محيطي :

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 سيستم های كشف و اعالم حریق كنترل

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 16 19 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 مواد ،ابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 لپ تاپ     دان  :

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 اساليد آموزشي

 فيلم آموزشي

 انواع کاشف رريق

 ميف

 صندلي

 جعبه کمك هاي اوليه

 منبع آموزشي :

 مهندسي رريق

   1 روشهاي کشف و اعالم رريق -

   6 مفايا و معايب کاشف رريق-

   1 م هاي خبر کننده رريق سيستانواع  -

   1 تست هاي بازرسي -

    مهارت :

  6  ب )دستي و اتوماتيك(وش مناسانتخاب ر-

  6  تعيين مفايا و معايب کاشف هاي رريق-

  6  تعيين ويژگي هاي مهم پيام خطر رريق-

انجام تست هاي روزانه ، هفتگتي ، فصتلي و ستاليانه بتراي     -

 ملكرد سيستماطمينان از صحت ع

 2  

 نگرش :

  سرعت عمل در هنگام کار و صرفه جويي در وقت-

- 

 ايمني و بهداشت : 

 و پوشيدن لباس کار مناسب استفاده از وسايل رفاظت فردي-

- 

 توجهات زيست محيطي :

-  

- 
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

 كننده های دستينصب و توزیع خاموش 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

9 16 19 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 2kgپودري  خاموش کننده    دان  :

 CO2  2kg خاموش کننده

 لپ تاپ 

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 يد آموزشياسال

 فيلم آموزشي

 ميف

 صندلي

 منبع آموزشي :

 مهندسي رريق

   1 درجه بندي خاموش کننده ها-

   1 فاکتورهاي انتخاب خاموش کننده مناسب-

   1 ناريه بندي از نظر ميفان خطرات رريق-

   6 نصب و توزيع خاموش کننده ها روش-

    مهارت :

  4  کنترل با خاموش کننده ها تعيين گروه و اندازه رريق قابل-

  6  خاموش کننده مناسب  بكارگيري -

  6  تعيين مناطق کم خطر ،با خطر متوسط و پرخطر-

تعيين سطح پيماي  و سطح تحت پوشت  جهتت نصتب و    -

 توزيع خاموش کننده ها

 4  

 نگرش :

 در جاي مناسبخاموش کننده  صحيحنصب  -

 

 ايمني و بهداشت : 

 و پوشيدن لباس کار مناسب استفاده از وسايل رفاظت فردي-

 خاموش کنندههنگام نصب بمنظور جلوگيري از افتادن رعايت موارد ايمني -

 خاموش کنندهرعايت موارد ايمني بمنظور جلوگيري از انفجار  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع مناسب مواد زائد-

- 
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 استاندارد آموزش 
 تحليل آموزش  ي برگه -

 عنوان : 

 پودری های  خاموش كنندهكردن شارژ 

 زمان آموزش

 جمع عملي نظري 

0 12 66 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 2kgپودري  خاموش کننده    دان  :

 لپ تاپ 

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 اساليد آموزشي

 فيلم آموزشي

 بيكربنات سديم

 کربنات پتاسيم

 الك

 قيف

 ثابت دستگيره

  جعبه ابفار

 هوا يا گازکپسول 

 ميف

 صندلي

خاموش کننده هاي جفوه 

 دستي

 منبع آموزشي :

 مهندسي رريق

   1 انواع خاموش کننده هاي پودري-

   6 شارژ کردن خاموش کننده هاي پودري روش-

انواع مواد شيميايي مورد استفاده )بيكربنات سديم و کربنتات  -

  پتاسيم (

1   

   6 دستورالعمل ايمني شارژ خاموش کننده هاي دستي-

    مهارت :

  4  براي اطمينان از ميفان فشارمناسب ها خاموش کننده کنترل-

  4   (در صورت کلوخه بودن الك کردن ) تخليه پودر باقيمانده و-

به اندازه الزم با توجه به  خاموش کنندهاوافه کردن پودر به  -

  نوع خاموش کننده

 2  

بوستيله کمپترس هتوا رستب      خاموش کنندهايجاد فشار در  -

 خاموش کنندهاستاندارد تعريف شده براي 

 2  

 نگرش :

 و صرفه جويي در مصرف مواد ها خاموش کنندهشارژ ايمن و صحيح -
 

 ني و بهداشت : ايم

و لبتاس کتار    کف  ايمنتي ، ) کاله ، دستك ، عينك استفاده از وسايل رفاظت فردي-

 ( مناسب

 خاموش کنندهبمنظور جلوگيري از افتادن  رعايت موارد ايمني-

 خاموش کنندهرعايت موارد ايمني بمنظور جلوگيري از انفجار  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع صحيح مواد زائد-
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 استاندارد آموزش 
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

  CO2 های خاموش كنندهكردن شارژ 

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

16 66 26 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 CO2  2kg خاموش کننده    دان  :

 لپ تاپ 

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 اساليد آموزشي

 فيلم آموزشي

 CO2دستگاه شارژ 

 جعبه ابفار

 کپسول هوا يا گاز

 ميف

 صندلي

 منبع آموزشي :

خاموش کننده هاي جفوه 

 دستي

 کاتالوگ دستگاه شارژ

   CO2 6انواع خاموش کننده هاي -

   CO2 4ننده اصول راه اندازي دستگاه شارژ خاموش ک-

   CO2 2روش شارژ کردن خاموش کننده هاي  -

   CO2 4دستورالعمل ايمني شارژ خاموش کننده هاي  -

    مهارت :

  6  چك کردن خاموش کننده قبل از شارژ-

  0  به دستگاه شارژ  CO2خاموش کننده  متصل کردن-

  2  روشن و خاموش کردن دستگاه شارژ -

متناسب با استاندارد خاموش  CO2خاموش کننده  کردنشارژ -

 کننده مورد نظر

کنترل فشار متناسب با نوع خاموش کننده براساس استتاندارد  -

 تعريف شده براي خاموش کننده

 0 

 

2 

 

 نگرش :

 و صرفه جويي در مصرف مواد شارژ ها خاموش کنندهشارژ ايمن و صحيح -
 

 ايمني و بهداشت : 

و لباس  کاله ، دستك ، عينك کف  ايمنيماسك ، ز وسايل رفاظت فردي) استفاده ا-

 ( کار مناسب 

  خاموش کنندهرعايت موارد ايمني بمنظور جلوگيري از افتادن -

 خاموش کنندهرعايت موارد ايمني بمنظور جلوگيري از انفجار  -

 توجهات زيست محيطي :

 دفع مناسب مواد زائد-
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 زش استاندارد آمو
 ي تحليل آموزش  برگه -

 عنوان : 

بازرسي ، تعمير و نگهداری خاموش كننده های 

 دستي

 زمان آموزش

 
 جمع عملي نظري

9 14 66 

 ایمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زیست محيطي

 ، موادابزار  ،تجهيزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 2kgپودري  خاموش کننده    دان  :

 CO2  2kg وش کنندهخام

 لپ تاپ 

 ديتاپروژکتور

 وايت برد

 ماژيك وايت برد

 اساليد آموزشي

 فيلم آموزشي

 فشارسنج

 CO2 خاموش کنندهنازل 

 پودري خاموش کنندهنازل 

 خاموش کنندهشيراصلي 

CO2  
 خاموش کنندهشيراصلي 

 پودري

 اورينگ

 چك ليست

 خاموش کنندهسوپاپ اطمينان 

CO2 
 انواع آچار

 Lآچار 

 ستگيره ثابتد

 ميفکار

 منبع آموزشي :

جفوه خاموش کننده هاي 

 دستي

   6 بازرسي خاموش کننده هاي دستي-

   6 آزماي  خاموش کنندهاي دستي-

   4 روشهاي تعمير و نگهداري خاموش کننده هاي دستي-

 

    مهارت :

  4  ها براساس چك ليست خاموش کنندهبازرسي ماهيانه -

) چتك کتردن   ختاموش کننتده  صحت عملكترد   نمودن کنترل-

از لحاظ کلتوخي ، تتوزين    خاموش کنندهفشارسنج ، پودر درون 

 (، ظاهر بدنه ، دستگيره و نازل خاموش کننده

 2  

  6  هيدرواستاتيكها جهت تست  کنندهخاموش جداسازي وارسال -

 شيراصلي تعويض تعمير يا -

 نازل تعمير يا تعويض-

 در صورت خرابي خاموش کننده پ اطمينانسوپا تعويض-

 اورينگ ها تعويض-

 1 

1 

1 

1 

 

 نگرش :

 دقت کامل در بازرسي و تعمير خاموش کننده ها-
 

 ايمني و بهداشت : 

 (و لباس کار مناسب کف  ايمني ، ) کاله ، دستك ، عينك استفاده از وسايل رفاظت فردي-

  خاموش کنندهي از افتادن رعايت موارد ايمني بمنظور جلوگير-

 خاموش کنندهرعايت موارد ايمني بمنظور جلوگيري از انفجار  -

 توجهات زيست محيطي :

 ها خاموش کنندهدفع صحيح وايعات و لوازم يدکي -
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  برگه استاندارد تجهيفات -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  2kg 11 پودری  موش كنندهخا 1

  CO2   2kg 11 خاموش كننده 2

 , Cpu core i3 ,RAM 3G لپ تاپ 9

HARD 500 Gb 

1  

  EPSON H307B 1 دیتاپروژكتور 4

  1 متر 2در1 وایت برد 1

  1 متر 2در1.1 پرده نمایش 6

  CO2 - 1دستگاه شارژ  6

  9 چرخ دار خاموش كننده 1

  1 اریدیو جعبه اطفاء حریق 3

  1 311بنز  خودروی آتش نشاني 11

  1 وانت نيسان  خودروی پيشرو 11

  1 چوبي ميز مربي 12

  1 چرخدار صندلي مربي 19

  1 چرخدار ميز كامپيوتر 14

  11 سته داردچوبي  صندلي كارآموز 11

  1 دیواری جعبه كمك های اوليه 16

  1 دردار الهسطل زب 16

  11 ایمني كفش 11

  11 ایمني عينك 13

  11 ایمني كاله 21

 

 

 توجه : 

 نفر در نظر گرفته شود .  11تجهيزات برای یك كارگاه به ظرفيت  -
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 برگه استاندارد مواد  -                  

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  A4 111 كاغذ  1

  A5 111 كاغذ 2

  9 ص وایت بردمخصو ماژیك آبي 9

  9 مخصوص وایت برد ماژیك قرمز 4

  9 مخصوص وایت برد ماژیك سبز 1

  1 مخصوص وایت برد تخته پا ك كن 6

  11 پالستيكي پوشه  6

مخصوص بازرسي خاموش كننده های  چك ليست 1

 دستي

1  

  كيلو گرم Super 80 BC 21كالس  پودر بيكربنات سدیم 3

  1 متوسط الك 11

  1 متوسط فقي 11

  11 فيلتردار و معمولي هر كدام ماسك 12

     

     

 

 

 

 توجه : 

 محاسبه شود . نفر 11و یك كارگاه به ظرفيت مواد به ازاء یك نفر  -
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  برگه استاندارد ابفار  -

 توضيحات  تعداد  مشخصات فني و دقيق  نام  ردیف

  1 كيلوگرمي 2ش كننده پودریخامو فشارسنج 1

  1 كيلوگرمي 2خاموش كننده پودری نازل 2

  1 كيلوگرمي CO2 2خاموش كننده  نازل 9

  1 كيلوگرمي CO2 2خاموش كننده  شيراصلي 4

  1 كيلوگرمي 2خاموش كننده پودری شيراصلي 1

  1 پالستيكي اورینگ 6

  1 كيلوگرمي CO2 2خاموش كننده  سوپاپ اطمينان 6

  1 بزرگ آچار فرانسه 1

  1 16تا 11شماره های  آچار 3

  1 شش گوش Lآچار  11

  1 ثابت روی ميز كار دستگيره 11

  1 درخصوص آتش نشاني فيلم آموزشي 12

  1 پاورپوینت اسالید آموزشي 19

     

     

     

     

     

     

 

 توجه : 

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

 ناشر يا توليد کننده محل نشر سال نشر مترجم مولف عنوان منبع يا نرم اففار رديف

ايمني و بهداشتت بتراي    1

 مهندسين

دکتر محمدفام و  راجر ال براوئر

ميرزايتتي علتتي  

 آبادي

 فن آوران رانته 1417

 رستم گل مهندسي رريق 6

 محمدي

 فن آوران تهران 1411 

       

       

       

       

 

 

 

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

 مترجم/ مولف / مولفين سال نشر نام کتاب يا جفوه رديف

 مترجمين

محل 

 نشر

 توويحات شرنا

       کاتالوگ دستگاه شارژ 1

علتتتتتتتتي  1496 خاموش کننده هاي دستي 6

 شهرياري

سازمان آت  نشاني و  تهران 

 خدمات ايمني تهران
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 فهرست سايت هاي قابل استفاده در آموزش استاندارد

 

 رديف عنوان

www.NFPA.org 1 

www.125.ir 2 

www.firegeezer.com 3 

www.firefightersonline.com 4 

www.firefightingtop100.com 5 

www.dcfd.com 6 

www.emergency.com 7 

www.icdo.org 8 

www.firebooks.com 9 

 10 
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