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 ريزي درسي، طرح و برنامهدفتر پژوهش نظارت بر تدوين محتوا و تصويب استاندارد :
 325730470070031 :شايستگيآموزش کد ملي شناسايي 

 

 

 ايمني بهداشت و ريزی درسي  :اعضاء کارگروه برنامه

 سابقه کار شغل و سمت رشته تخصصي آخرين مدرک تحصیلي  نام و نام خانوادگي رديف

 لیسانس نیما شیخ داراني 1
مديريت عملیات امداد و 

 نجات
 سال 10 مدير اجرايي

2 
محمد احسان متولي 

 امامي
 لیسانس

مديريت عملیات امداد و 

 نجات
 سال 16 مدير آموزش

 سال 10 مديرتضمین کیفیت مديريت ايمني سانسفوق لی امین رئیسي وند 3

 سال 8 مربي مهندسي مکانیک لیسانس رضا لیراوی ديلمي 4

 سال 20 مدير آموزش مديريت آموزشي لیسانس بامداد کتانچي 5

 رسيات فازبان و ادبی لیسانس زيبا ياوری 6
برنامه ريزی درسي دبیر کار گروه 

 بهداشت و ايمني
 سال 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنوي  اي کشور بوده و هرگونه سوء استفاده مادي ومادي و معنوي اين استاندارد متعلق به سازمان آموزش فني و حرفهکلیه حقوق 

 از آن موجب پیگرد قانوني است.

 ريزي درسيطرح و برنامه، دفتر  پژوهش :آدرس

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

                                            66583658دورنگار       

                    66583628         تلفن  

 rpc@irantvto.irآدرس الكترونیكي : 
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 تعاريف : 
 استاندارد شغل : 
 اي نيو  نتتو  سوتاندارد ررهو هاي مورد نياز براي عملكرد موورر در ميويك روار را نوينود در بازوي از مووارد اها و توانمنديمشخصات شايستگي

 .شودمي

 استاندارد آموزش : 
 هاي موجود در استاندارد شغل. ي يادنيري براي رسيدن ب  شايستگينقش 

 غل :  نام يك ش
 شود. رود اطالق ميهاي خاص ر  از يك شخص در سطح مورد نظر انتظار مياي از وظايف و توانمنديب  مجموع 

 شرح شغل : 
هوا، ترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل، رارها  ارتباط شغل با مشاغل ديگور در يوك رووزه شوغلي، مسو و ي اي شامل مهمبياني 

 استاندارد عملكرد مورد نياز شغل.  شرايك راري و

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

 ويژگي كارآموز ورودي : 
 رود. هايي ر  از يك رارآموز در هنگام ورود ب  دوره آموزش انتظار ميها و تواناييرداقل شايستگي

 كارورزي:
نيرد و ضرورت دارد ر مشاغلي اس  ر  باد از آموزش نظري يا همگام با آن آموزش عملي ب  صورت ميدود يا با مار  صورت ميرارورزي صرها د

 د در ميل آموزش ب  صورت ت وريوكر  در آن مشاغل خاص مييك واقاي براي مدتي تاريف شده تجرب  شود.)مانند آموزش يك شايستگي ر  هر
 نردد.(و ضرورت دارد مدتي در يك مكان واقاي آموزش عملي ببيند و شامل بسياري از مشاغل نمي آموزدبا استتاده از عكس مي

 ارزشيابي : 
اي رتبي عملي و اخالق ررهو ، عمليبخش   ، ر  شامل سآوري شواهد و قزاوت در مورد آنك  يك شايستگي بدس  آمده اس  يا خيرهرآيند جمع
 خواهد بود. 

 : اي مربيان صالحيت حرفه
 رود.اي ر  از مربيان دوره آموزش استاندارد انتظار ميهاي آموزشي و رره رداقل توانمندي

 شايستگي : 
 ها و شرايك نونانون ب  طور مورر و رارا برابر استاندارد. توانايي انجام رار در مييك

 دانش : 
، رياضويتوانود شوامل علووم هاي )ر  مي ن ب  يك شايستگي يا تواناييهاي ذهني الزم براي رسيداي از مالومات نظري و توانمنديرداقل مجموع 

 ، تكنو وژي و زبان هني باشد. (، زيس  شناسي، شيميهي يك

 مهارت : 
 شود. هاي عملي ارجاع ميرداقل هماهنگي بين ذهن و جسم براي رسيدن ب  يك توانمندي يا شايستگي. ماموالً ب  مهارت

 نگرش : 
 باشد.  اي مياخالق رره  هاي غير هني وهاي عاطتي ر  براي شايستگي در يك رار مورد نياز اس  و شامل مهارتاي از رهتارمجموع 

 ايمني : 
 شود.مواردي اس  ر  عدم يا انجام ندادن صييح آن موجب بروز روادث و خطرات در مييك رار مي

 توجهات زيست محيطي :
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 :نام استاندارد آموزش شايستگي 

 و جلو گیري از سقوطفاع الزامات ايمني کار در ارترعايت 

 :ي شايستگاستاندارد آموزش شرح 

امل است که ش ايمني و بهداشت های حوزهشايستگي يکي از گیری از سقوط زامات ايمني کار در ارتفاع و جلوالرعايت 

ظت در فاحرتفاع و ر در اتجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع، کا تشخیص خطرات کار در ارتفاع، استفاده از کارهای

 ط مي باشد.برابر سقو

 : وروديهاي کارآموز ويژگي

 )پايان دوره راهنمايي (متوسطه اول  پايان دوره : حداقل میزان تحصیالت

  ذهنيي و کامل جسمداشتن سالمت : و ذهني حداقل توانايي جسمي

 ندارد  نیاز:هاي پیشمهارت

 :آموزش دوره  طول

 ساعت  40:         طول دوره آموزش                  

 ساعت  18 ـ زمان آموزش نظري               :       

 ساعت   22ـ زمان آموزش عملي                :       

 اعتس      -ـ زمان کارورزي                       :      

 اعتس     -ـ زمان پروژه                            :      

 به درصد ( بندي ارزشیابي) بودجه

 %25کتبي :  - 

 %65عملي : -

 %10اي :اخالق حرفه -

 اي مربیان :هاي حرفهصالحیت

 مرتبط بقه کار ساسال 2سال سابقه کار يا ساير لیسانس های فني با  1با حداقل (HSE) ايمني بهداشت ولیسانس -

ساابقه  سال 3ي با ی فناير فوق ديپلم هايا س مرتبطسال سابقه کار  3با حداقل(HSE)ايمني بهداشت و  فوق ديپلم -

 کار مرتبط 
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 تعريف دقیق استاندارد ) اصطالحي ( :  ٭

عتي به شايستگي است که در محیط هاي کارگاهي و صنو جلوگیري از سقوط کار در ارتفاع رعايت الزامات ايمني  

امات و موظف به رعايت الزافراد ست و لحاظ حفظ ايمني کار و پیشگیري از خطرات سقوط از ارتفاع تعريف شده ا

 قوانین مربوطه و فراگیر شده در حین انجام شغل اصلي خود مي باشند. 

 

 

 

 

 اصطالح انگلیسي استاندارد ) و اصطالحات مشابه جهاني ( : ٭

Work at height and fall protection 
 

 

 

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

 درپروژه هاي صنعت نفتHSEافسر- 

 

 

 

 

 جايگاه استاندارد شغلي از جهت آسیب شناسي و سطح سختي کار : ٭

 ..طبق سند و مرجع ....................................       الف : جزو مشاغل عادي و کم آسیب  

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

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

           د :  نیاز به استعالم از وزارت کار    
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 استاندارد آموزش شايستگي 

 کارها  -

 

 عناوين رديف
 ساعت آموزش

 جمع عملي نظري

 8 3 5 تشخیص خطرات کار در ارتفاع  1

 15 9 6 تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع استفاده از 2

 10 6 4 کار در ارتفاع 3

 7 4 3 از ارتفاع  حفاظت در برابر سقوط 4

 40 22 18 جمع ساعات
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 استاندارد آموزش 

  ی تحلیل آموزشبرگه -

 عنوان :

 ت کار در ارتفاعتشخیص خطرا

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

5 3 8 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي میز  دانش :

 مربي صندلي

 برد وايت تخته

 برد وايت کن پاک تخته

 برد وايت ماژيک

 کامپیوتر

 پروژکتورويديو 

 کارآموز ندليص

  تجهیزات کار در ارتفاع

 کپسول آتش نشاني 

 جعبه کمک های اولیه

تعاااريف کااار در ارتفاااع ، حفاظاات از سااقوط و اصااط حات -

 تخصصي بر اساس قوانین اداره کار
   

    کار در ارتفاعممنوعیت های -

    روش های ارزيابي خطرات کار در ارتفاع-

    بار کاری ايمنتعريف بار شکست وحداکثر -

    حمايت و حمل اجسام در ارتفاعروش -

  مهارت :

    تشخیص خطرات کار در ارتفاع و راهکار پیشگیری-

    ع مت گذاری و استاندارد های تجهیزات کار در ارتفاع-

    ارزيابي خطرات کار در ارتفاع-

 نگرش :

 رعايت اخ ق حرفه ای-

 حفظ س مت کارکنان-

 تجهیزات و ابزار ستفاده مناسب ازا-

 ايمني و بهداشت :

 ط کاررعايت بهداشت فردی وعمومي درمحی-

 رعايت ارگونومي درهنگام کار-

 استفاده از وسايل حفاظت فردی-

 توجهات زيست محیطي :

 جلوگیری ازايجاد پسماند-

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 استفاده ازتجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

4 6 10 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي میز  دانش :

 مربي صندلي

 برد وايت تخته

 برد وايت نک پاک تخته

 برد وايت ماژيک

 کامپیوتر

 ژکتوروويديو پر

 کارآموز صندلي

  تجهیزات کار در ارتفاع

 کپسول آتش نشاني 

 جعبه کمک های اولیه

    يهای  ايمني و نحوه نگهداری تجهیزات فردی و کارگاهروش

هاای مايت کننده بدن )هارنس( و کاربردهای استفاده از حروش

 آن
   

    یبانو پشتفرود  اصلي وکمکي، ه از ابزارهای صعودروشهای استفاد

    ( الزاميPPEتجهیزات حفاظت شخصي ) استفاده از هایروش

  مهارت :

    حفاظت شخصيده صحیح از تجهیزات پوشیدن و استفا -

    ع طناب های کاری و لنیارد ها کار با انوا-

    های صعود ، فرود و پشتیبان کار با ابزار-

 نگرش :

 رعايت اخ ق حرفه ای-

 صرفه جويي درزمان وانرژی -

 باالبردن سطح س مت کارکنان -

 ايمني و بهداشت :

 رعايت نکات بهداشت عمومي و فردی-

 گام کاراستفاده ازوسايل حفاظت شخصي هن-

 رعايت ارگونومي هنگام کار-

 توجهات زيست محیطي :

 اندايجاد پسم جلوگیری از-

 صحیح آنتفکیک مناسب پسماند ودفع -
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 کار در ارتفاع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

6 9 15 

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي میز  دانش :

 مربي صندلي

 برد وايت تخته

 برد وايت کن پاک تخته

 برد وايت ماژيک

 کامپیوتر

 پروژکتورويديو 

 کارآموز صندلي

 تجهیزات کار در ارتفاع 

 وسايل حفاظت شخصي 

 کپسول آتش نشاني 

 جعبه کمک های اولیه 

     انواع گره ها-

    steel beem ancerو  fall arresterروش استفاده -

     ازاليف الين مطابق استاندارد روش استفاده-

، روش استفاده از سیستم های موقعیت گیری، محدود کنناده-

 اليف الين و دسترسي با طناب وانواع آنها
   

    ازه ها و دکلس -روش استفاده از داربست و نردبان -

    ام هابسبد حمل نفر، پلتفرم، جرثقیل و روش استفاده ازکاردر-

    (confine spacesروش کار در فضاهای بسته )-

  مهارت :

    بکارگیری واستفاده از گره ها

    steel beem ancerو  fall arresterبکارگیری واستفاده از -

    بکارگیری واستفاده ازاليف الين استاندارد-

دود کارگیری و استفاده از سیستم های موقعیت گیاری، محاب-

 و انواع آن  اليف الين و دسترسي با طنابکننده، 
   

، داربسات، نردباان، ساازه، دکال، سابدحمل نفاراستفاده از - 

 پلتفرم، جرثقیل، بام ها و چاه ها
   

    کار در فضاهای بسته-

 نگرش :

 رعايت اخ ق حرفه ای-

 صرفه جويي درزمان وانرژی-

 باالبردن سطح س مت کارکنان-



 9 

 

 د آموزش استاندار

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 کار در ارتفاع

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

   

 ايمني  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

  ايمني و بهداشت :

 رعايت نکات بهداشت عمومي و فردی -

 نکام کاررعايت ارگونومي ه-

 توجهات زيست محیطي :

 جلوگیری ازايجاد پسماند-

 تفکیک مناسب پسماند ودفع مناسب آن-
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 استاندارد آموزش 

 ی تحلیل آموزش برگه -

 عنوان :

 از ارتفاع  حفاظت در برابر سقوط

 زمان آموزش

 جمع عملي نظری 

3 4 7 

 يايمن  ،نگرش  مهارت ، ،دانش 

 مرتبط توجهات زيست محیطي

 ، موادابزار  ،تجهیزات 

 مصرفي و منابع آموزشي

 مربي میز  دانش :

 مربي صندلي

 برد وايت تخته

 برد وايت کن پاک تخته

 برد وايت ماژيک

 کامپیوتر

 پروژکتورويديو 

 کارآموز صندلي

 تجهیزات کار در ارتفاع 

 وسايل حفاظت شخصي 

 کپسول آتش نشاني 

 ی اولیهجعبه کمک ها

    فاکتور سقوط ، مدت سقوط ، فاصله ايمن ، شدت ضربه-

    روش های جلوگیری و توقف سقوط-

های آشنايي با سیستم های باالکشي نجاات و تخلیاه  روش-

 اضطراری
   

  مهارت :

ت و درک عملي فاکتور سقوط ، فاصله ايمن و شد بکارگیری-

 موقعیت های کاریضربه و کاهش و افزايش آنها نسبت به 
   

قوط سکارگیری و استفاده از سیستم های جلوگیری و توقف ب-

 در موقعیت های مختلف
   

    طراریتخلیه اض های باالکشي نجات و استفاده ازسیستم کارگیری وب-

 نگرش :

 رعايت اخ ق حرفه ای-

 صرفه جويي درزمان وانرژی-

 باالبردن سطح س مت کارکنان-

 ي و بهداشت :ايمن

 رعايت نکات بهداشت عمومي و فردی -

 رعايت ارگونومي هنکام کار-

 استفاده از وسايل حفاظت شخصي 

 توجهات زيست محیطي :

 جلوگیری ازايجاد پسماند-

 تفکیک مناسب پسماند ودفع صحیح آن-
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  ارد تجهیزاتبرگه استاند -                  

 توضیحات  تعداد  دقیق مشخصات فني و  نام  رديف

  عدد 1 150×120 تابلو وايت برد 1

  دستگاه 1 لب تاپ رايانه 2

  دستگاه 1 1800×1200با وضوح تصوير  پروژکتور ويديو 3

  دستگاه 1 3×2 پرده نمايش 4

  عدد 15 چوبي يا پ ستیکي صندلي کارآموز 5

  عدد 1 چرمي صندلي مربي 6

  عدد 1 چوبي میز مربي 7

  دستگاهCo2 1 –پودر و گاز  کپسول آتش نشاني 8

  دستگاه 1 استاندارد جعبه کمک های اولیه 9

  دستگاهB.A 1 دستگاه تنفسي 10

  عدد PETZL BAG 45L 2 کوله حمل تجهیزات 11

  جفت 15 مطابق با استاندارد طبيکفش  12

  عددPETZL VERTEX 5 ک ه ايمني کار در ارتفاع 13

ام بدن برای هارنس تم 14

 جلوگیری از سقوط

PETZL NEWTON EASYFIT 1 دستگاه  

هارنس تمام بدن برای  15

جلوگیری از سقوط و موقعیت 

 گیری

PETZL VOLT 1 دستگاه  

هارنس تمام بدن برای کار با  16

 طناب

PETZL ASTRO BOD FAST 1 دستگاه  

  دستگاه PETZL JAG SYSTEM 1 کیت نجات 17

  عدد PETZL PITAGOR 1 سفره نجات 18

  دستگاه 3 مطابق استاندارد نردبان 19

20 fall arrester عدد 3 مطابق استاندارد  

21 steel beem ancer عدد 2 مطابق استاندارد  

 

 توجه : 

 نظر گرفته شود.  نفر در 15تجهیزات براي يك کارگاه به ظرفیت  -
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  ادبرگه استاندارد مو -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد 15 آبي خودکار 1

  عدد 3 آبي ، مشکي ، قرمز ماژيک وايت برد 2

  عدد 1 وايت برد تخته پاک کن 3

  دست15 مطابق استاندارد لباس کار 4

  عدد 15 فیلتر دار ماسک 5

  عدد 15 مطابق با استاندارد عینک 6

  عدد PETZL PETZL 4 طاف پذيرمحافظ طناب انع 7

  عدد 100cm 4 سیم بکسل کارگاهي 8

  جفت 15 کار دستکش 9

 توجه : 

 محاسبه شود. نفر 15و يك کارگاه به ظرفیت مواد به ازاء يك نفر  -

 

  د ابزار برگه استاندار -                  

 توضیحات  تعداد  مشخصات فني و دقیق  نام  رديف

  عدد PETZL ID 3 ابزار فرود 1

  عدد PETZL ASCENSION 2 ابزار صعود يومار 2

  عدد PETZL FOOTPRO 2 رکاب 3

  عدد PETZL JANE 100cm 4 لنیارد دينامیک 4

  عدد PETZL CARABINER OK 30 کارابین 5

  متر BEAL TOP WORK 100 طناب نیمه استاتیک 6

  عدد PETZL ASAP LOCK 2 ابزار توقف سقوط 7

  عدد PETZL ABSORBICA 2 لنیارد جاذب انرژی 8

 PETZL ABSORBICA Y لنیارد دو شاخه 9

MGO 

  عدد 1

 PETZL ABSORBICA Y لنیارد دو شاخه 10

TIE BACK 

  عدد 1

  عدد 4 مطابق استاندارد کرپي 11

 

 توجه : 

 ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود. -


