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  امدادگر حوادث: نام شغل 

    استاندارد خالصه 

  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری
   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
که با فراگیری آموزش هـا و مهـارت هـای    ت که در گروه بهداشت و ایمنی قرار دارد شغلی اسامدادگر حوادث   

امداد رسانی نموده و     الزم قادر است به حادثه دیدگان در زمان وقوع حوادث و سوانح مختلف طبیعی و صنعتی               
 . در جهت کاهش مخاطرات زمان حوادث نقش خود را به درستی ایفا  نماید 

   : رودیو ویژگی های کارآموز
  پایان دوره راهنمایی : میزان تحصیالت حداقل 
  سالمت کامل جسمانی وروانی:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت   116      :                 آموزش    دوره طول

  ساعت     85    :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت     31   :                 ـ زمان آموزش عملی

  ساعت      -   :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت     -  :                    پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت     -      :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) فنیدانش (سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:   امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
  نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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  امدادگر حوادث : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی استفاده از اطالعات و مهارت های الزم جهت انجام بهتر کمک های اولیه  1
  توانایی حمل و انتقال مصدوم  2
  (CPR)توانایی انجام احیاء قلبی و  ریوی   3
  لی داخپزشکی های فوریتبا  مقابلهتوانایی   4
  توانایی انجام حمایت روانی برای مصدوم و امدادگر  5
  توانایی انجام اطفاء حریق  6
  )ICS(توانایی انجام  وظایف در سیستم فرماندهی حادثه   7
  توانایی ارزیابی اولیه سوانح  8
  توانایی زنده ماندن در شرایط سخت  9
  توانایی انجام تریاژ  10
    gps و نقشه خوانی و کار با توانایی دریافت و انتقال پیام در زمان حوادث  11
   مقابله در برابر زلزله و سیلتوانایی انجام مهارت های الزم آمادگی و  12
  توانایی انجام تخلیه اضطراری در زمان حوادث  13
  توانایی بکار گیری ضوابط وایمنی و بهداشت کار در محیط کار  14
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   امدادگر حوادث: ام شغلن

 برنامه درسی  اهداف و ریز

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

توانایی استفاده از اطالعات و مهارت های الزم جهت انجام           1
   بهتر کمک های اولیه

5/195/10  30 

1-1      آشنایی با اهداف مورد نظر از ارائه کمک های اولیه 

2-1      یب و یا ماهیت نوع بیماری مبتال کننده در هر فردآشنایی با نوع آس 

3-1      آشنایی با مراقبت صحیح از مصدوم تا زمان رسیدن نیروهای امدادی 

4-1 آشنایی با ارائه گزارش مشاهدات خود در مـورد مـصدوم بـه افـرادی کـه                  
  مراقبت از مصدوم را بر عهده خواهند گرفت

   

5-1      به نیروهای امدادی متخصص در صورت لزومآشنایی با نحوه ارائه کمک  

6-1 آشنایی با ارزیابی صحیح و سریع موقعیت و ارائه کمک های متناسـب بـا                
  آن

   

7-1 آشنایی با نحوه کنترل رفتار در ارتباط با رسـیدگی بـه مـصدوم در زمـان                  
  حوادث

   

8-1         آشنایی با انعقاد خون و انواع زخم ها  

9-1         ع خونریزی آشنایی با انوا 

10-1         آشنایی با عفونت زخم ها  

11-1         شناسایی اصول برخورد با موارد خونریزی در نقاط مختلف بدن  

12-1         آشنایی با مواد و اقالم مورد نیاز برای پانسمان و بانداژ 

       شناسایی اصول پانسمان و کمپرس های سرد 13-1 

14-1         آشنایی با دستگاه گردش خون  

15-1         آشنایی با علل بوجود آورنده شوک  

16-1         آشنایی با انواع شوک و تفریق آن با ضعف و غش  

17-1        آشنایی با کمک های اولیه در برخورد با شوک   
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   امدادگر حوادث:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

18-1        ا انواع سموم آشنایی ب 

19-1        آشنایی با مسمومیت های های صنعتی ، دارویی ، الکلی  

20-1         هاآشنایی با کمک های اولیه در برخورد با مسومیت  

21-1        آشنایی با گازگرفتگی های حیوانی 

22-1        آشنایی با گزش حشرات  

23-1        آشنایی با مار گزیدگی  

24-1       مک های اولیه در برخورد با گزش ها و گاز گرفتگی هاآشنایی با اصول ک 

25-1        آشنایی با ساختمان پوست  

26-1        آشنایی با ارزیابی یک سوختگی 

27-1        برخورد با سوختگی ها    و چگونگی آشنایی با کمک های اولیه 

28-1      آشنایی با دمای بدن  

29-1      شنایی با اثرات سرمای بیش از حد آ 

30-1     آشنایی با تاثیرات گرمای بیش از اندازه 

31-1  از ناشـی  هـای  آسـیب  برخورد بـا      کمک های اولیه و چگونگی       آشنایی با  
 سرما و گرما

   

32-1     آشنایی با استخوان ها ، مفاصل و عضالت  

33-1     آشنایی با اصول تقسیم بندی آسیب ها  

34-1  و  عـضالنی  و مفاصـل  و استخوانی های آسیبشناسایی اصول برخورد با      
 بندی آتل و بانداژنحوه 

   

 10 5 5  توانایی حمل و انتقال مصدوم  2

1-2     آشنایی با روش های حمل مصدوم و اقالم و تجهیزات مورد نیاز  

2-2     )توسط هلیکوپتر(آشنایی با اصول امداد هوایی  

3-2     شناسایی اصول انتقال صحیح مصدوم 
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   امدادگر حوادث:م شغل ان

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 2 3 5  (CPR)توانایی انجام احیاء قلبی و  ریوی  3

1-3     آشنایی با دستگاه تنفس و گردش خون  

2-3     آشنایی با اختالالت دستگاه تنفسی  

3-3     آشنایی با مراحل احیاء  

4-3     )احیاء قلبی و ریوی(سایی اصول انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی شنا 

 2 - 2  داخلیپزشکی های فوریت با مقابلهتوانایی  4

1-4     آشنایی با اقدامات الزم در شرایط اورژانس 

2-4     آشنایی با آسم و نحوه برخورد با آن 

3-4     آشنایی با آسیب های چشمی  

4-4     قلبی آشنایی با حمله  

 2 - 2 توانایی انجام حمایت روانی برای مصدوم و امدادگر 5

1-5      آشنایی با بهداشت روانی آسیب دیدگان  

2-5      آشنایی با اختالالت روانی حادث شده پس از سوانح  

3-5      شنایی با انواع فشارهای روانی وارد بر امدادگران آ 

4-5      روانی اجتماعی گروه های مختلف آشنایی با نحوه انجام حمایتهای  

5-5        آشنایی با وظایف تیم های مراقبت 

 8 4 4  توانایی انجام اطفاء حریق  6

1-6     آشنایی با مفهوم آتش ، مکانیزم تشکیل آن و عوامل بوجود آورنده آتش  

2-6     آشنایی با طبقه بندی آتش سوزی ها و  انفجار ناشی از حریق 

3-6      ا روش های آتش نشانی و کاربرد آن هاآشنایی ب 

4-6     شناسایی اصول استفاده از انواع خاموش کننده و وسایل دستی 
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   امدادگر حوادث:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

 ICS(  8 - 8(توانایی انجام  وظایف در سیستم فرماندهی حادثه  7

1-7 و نقـش آن در انجـام بهتـر         ) ICS(آشنایی با سـامانه فرمانـدهی حادثـه          
  وظایف

   

2-7      ICSآشنایی با  اصول پایه  

3-7      آشنایی با  وظایف فرمانده و ستاد فرماندهی 

4-7      آشنایی با  وظایف ستاد عمومی  

5-7      ICSآشنایی با  تسهیالت  

6-7     آشنایی با  مسئولیت های عمومی پرسنل و امدادگرحوادث 

 8 - 8  توانایی ارزیابی اولیه سوانح 8

1-8     آشنایی با انواع حوادث 

2-8     آشنایی با اصول و مفاهیم ارزیابی سوانح  

3-8     آشنایی با ارزیابی خطر 

4-8  جـانی،   تلفـات (آشنایی با انواع خسارات و آسیب هـای ناشـی از حـوادث               
خسارات جراحتی ، خسارات سـاختمانی، خـسارات تاسیـساتی ، خـسارات             

 و نحوه ارزیابی آن ها... ) معابر و دسترسی ها و 

   

5-8 آشنایی با نحوه ارزیابی نیازها و تعیین اولویت ها پس از وقـوع حـوادث و                 
  سوانح 

   

6-8 گـونگی  آشنایی با نحوه کامل کردن چک لیست های ارزیابی سانحه و چ            
 ارائه گزارش ارزیابی اولیه

   

 8 - 8  توانایی زنده ماندن در شرایط سخت 9

1-9     آشنایی با تعاریف و مفاهیم زنده ماندن در شرایط سخت 

2-9 آشنایی با انواع شرایط و  محیط های بوجود آمده پس از وقـوع حـوادث و            
 سوانح
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   امدادگر حوادث:ام شغل ن

 ه درسی اهداف و ریز برنام

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

3-9     آشنایی با نحوه تهیه آب در شرایط سخت  

4-9     آشنایی با نحوه تهیه غذا در شرایط سخت  

5-9     آشنایی با نحوه تهیه سرپناه در شرایط سخت  

6-9     آشنایی با نحوه تهیه سایر ملزومات در شرایط سخت  

5/1  )اولویت دادن به مصدومان  (جام تریاژتوانایی ان 10  5/2  4 

1-10     سیستم تریاژ فرآیند وآشنایی با  

2-10     آشنایی با انواع روش های تریاژ 

3-10 شناسایی اصول تفکیک بیماران و مصدومین و نحوه انجام تریـاژ ابتـدایی              
 در صحنه حوادث

   

 11 و نقشه خوانیو   ادث  توانایی دریافت و انتقال پیام در زمان حو        
   gpsکار با 

6 2 8 

1-11     آشنایی با وسایل پیام رسان ، انواع و کاربرد آن ها  

2-11     آشنایی با منبع خبر و پیام دریافتی 

3-11     آشنایی با عالئم و نشانه های انتقال پیام  

4-11     شناسایی اصول کدهای ارتباطی و نحوه برقراری ارتباط   

5-11     نایی با تعاریف و مفاهیم نقشه و نقشه خوانی آش 

6-11     آشنایی با قطب نما و بستن گراها بر روی نقشه  

7-11     آشنایی با نحوه تعیین هدف و موقعیت بر روی نقشه  

8-11     آشنایی با جهت یابی 

9-11     GPS با سیستم تعیین موقعیت جهانیشنایی آ 

    GPSفاز و شبه فاصله در با مشاهدات آشنایی 10-11

     GPSخطاها در شناسایی اصول تعیین 11-11

     GPSبا تعیین موقعیت مطلق و نسبی در آشنایی 12-11
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   امدادگر حوادث:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

     GPS با مدلهای مختلف پردازش داده هایآشنایی 13-11

    گیرنده های دستیکار با  آشناسایی اصول14-11

توانایی انجام مهارت های الزم آمـادگی و مقابلـه در برابـر              12
  زلزله و سیالب  

8 - 8 

1-12     آشنایی با تعاریف و مفاهیم زلزله و سیل و خطرات ناشی از آن ها 

2-12     آشنایی با نکات ایمنی قبل از وقوع زلزله و سیالب 

3-12     آشنایی با نکات ایمنی هنگام وقوع زلزله و سیالب 

4-12     آشنایی با نکات ایمنی بعد از وقوع زلزله و سیالب 

 9 2 7  توانایی انجام تخلیه اضطراری در زمان حوادث 13

1-13     آشنایی با مفاهیم تخلیه اضطراری 

2-13     آشنایی با طرح عملیات تخلیه اضطراری  

3-13     آشناسایی اصول تخلیه انواع اماکن  

4-13     شناسایی اصول تکمیل چک لیست تخلیه اضطراری  

5-13     شناسایی اصول برگزاری مانور تخلیه اضطراری 

 ایمنی و بهداشـت کـار  در محـیط    توانایی بکارگیری ضوابط   14
   کار

4  2  6  

1-14         ی بهداشتی  شاخص ها–آشنایی با تعریف و مفاهیم علم بهداشت  

2-14         آشنایی با بهداشت فردی و محیط  

3-14         شناسایی اصول اپیدمیولوژی بیماری های شایع در سوانح  

4-14         شنایی با برنامه واکسیناسیون در سوانحآ 

5-14        آشنایی با نحوه کنترل بیماری های واگیردار عفونی در سوانح 

6-14         ی ، شیمیایی ، میکروبی ، رادیواکتیوآشنایی با آلودگی های صنعت 

        مقابله با آلودگی های حرفه ای و صنعتی - 
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   امدادگر حوادث:ام شغل ن

 اهداف و ریز برنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

7-14         آشنایی و هماهنگی با سازمان های دخیل در بهداشت سوانح 

8-14 تمـالی و توانـایی حفاظـت از مـصدوم و نـاظرین در              شناسایی خطـرات اح    
  سانحه 

      

9-14 های انتقال متقابل عفونت بین خود و اطرافیان با مـصدوم و            آشنایی با راه   
 توانایی جلوگیری از آن

      

    آشنایی با حوادث و نحوه پیشگیری از بروز آن10-14

    دادو نجاتشناسائی اصول رعایت نکات ایمنی در حین عملیات ام11-14

    آشنایی با نحوه تست سالمتی افراد12-14

    شناسائی اصول بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار13-14
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  امدادگر حوادث :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

     ویدئو پرژکتور  1

      کامپیوتر با کلیه متعلقات  2

      میز مربی  3

      صندلی مربی  4

      صندلی کارآموز  5

      تخته وایت برد  6

      کیف کمک های اولیه  7

     CPRمانکن   8

      اسکلت آموزشی   9

     GPSدستگاه   10

      تاکی واکی   11

      قطب نما   12

      کپسول اطفاء حریق   13

      سیلندر گاز   14

      تشتک حریق   15

      کالر در ابعاد مختلف   16

      برانکارد تاشو  17

       کیلویی10کپسول اکسیژن   18

      مانو متر   19

     ساکشن   20

       فشار سنج  21

      گوشی  22

      گارو  23

      ترمومتر   24
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  امدادگر حوادث :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      چراغ قوه   25
      ماسک و رابط اکسیژن  26
      ست پانسمان  27
     ایروی   28
      ست سرم  29
      دستکش یکبار مصرف  30
      پد الکلی   31
      سرنگ   32
      )بسته ای بیمارستانی(گاز استریل   33
      )کیلویی(گاز غیر استریل   34
      گاز وازلین  35
       عددی 100آبسالنگ بسته   36
      ست آتل   37
      لیوان یکبار مصرف  38
      باند کشی   39
      باند سه گوش   40
      تیغ بیستوری  41
      نژیوکت آ  42
      چسب زخم  43
      چسب لوکوپالست  44
      )صورتی ،مشکی،آبی(اسکالپ وین   45
      باطری قلمی یا نیم قلمی و متوسط  46
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  امدادگر حوادث :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ،ابزار ، فهرست استاندارد تجهیزات 

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

      مشکی ، قرمز  ماژیک وایت برد آبی ،  47
      تخته پاک کن   48
      ماسک یکبار مصرف  49
      پتو   50
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   امدادگر حوادث:نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 ،  84کمک های اولیه و امداد ، دکتر فرشید توفیقی ، جمعیت هالل احمر استان قم ، چاپ سوم پائیز                     1
 انتشارات نگین امین

 ، انتـشارات    1383 دکتر مریم حضرتی چاپ اول سال        –دکتر مژده جاللی      آموزش کمک های اولیه ،     2
  دانش پرور

موسـسه آمـوزش    :  ، ناشر    1383مبانی کمک های اولیه ، دکتر نادر سید رضوی ، چاپ اول زمستان               3
  عالی علمی کاربردی هالل ایران

شـرکت  : نرم افزار چند رسانه ای اورژانس ، مرجع کامل آموزش کمک های اولیـه ، تهیـه و تـدوین       4
  آویژه سیستم پارس

 آموزشی حوادث روی داده در جهان مانند زلزله سانفرانسیسکو ، کوبه ژاپن، ترکیـه ، زلزلـه                 فیلم های  5
  ...فیلم حوادث هسته ای ، جاده ای ، کوهستان و سیالب و رانش زمین و آتش سوزی و ... بم و 

 ، 1379دکتر بهمن نجاریـان و فریـد براتـی سـده ، سـال           : پیامدهای روانشناختی فاجعه ها ، تالیف        6
  انتشارات مسیر

شـرکت راهبـران مـدیریت      : ،  تهیـه و تـدوین        1385نرم افزار پاورپوینت آموزش کمک های اولیه ،          7
  بحران ایمن ساز

  شرکت راهبران مدیریت بحران ایمن ساز ) ICS(سی دی سامانه فرماندهی حادثه  8
 الملـل جمعیـت هـالل احمـر     راهنمای ارزیابی نیازهای هنگام سوانح ، ترجمـه اداره کـل امـور بـین           9

  جمهوری اسالمی ایران
  زلزله در آلبوم تجربه ، پروفسور موتوهیکو هاکانو ، دکتر نعمت حسنی ، مهندس محمد رضا اسالمی 10
   انتشارات نواندیشان آریا کهن  ،1384جامعه آماده ، دکتر شهرام علمداری ، تابستان  11
جهان مانند زلزله سانفرانسیسکو ، کوبه ژاپن، ترکیـه ، زلزلـه           فیلم های آموزشی حوادث روی داده در         12

  ...فیلم حوادث هسته ای ، جاده ای ، کوهستان و سیالب و رانش زمین و آتش سوزی و ... بم و 
 ، موسـسه آمـوزش عـالی        1382ارزیابی سوانح ، دکتر محسن ابراهیمی مجرد ، ویرایش سوم ، سال              13

  علمی کاربردی هالل ایران
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   امدادگر حوادث:نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

 نگرش اجمالی به انواع حوادث و سوانح طبیعی و بررسی آمادگی های الزم در زمان                "جزوه آموزشی    14
   ، شهریار مزید آبادی ، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر"بروز بالیای جمعی 

 ، موسـسه آمـوزش      1379بیژن دفتـری ،     : شتیبانی در امداد و سوانح ، تهیه و تنظیم          جزوه آموزشی پ   15
  عالی علمی کاربردی هالل ایران

شـرکت چـاپ و   : وحیده سعدایی جهرمی ، اعظم آرامی  ؛ ناشـر  : سیستم فرماندهی حوادث ؛ مترجم       16
  یه  سطح پا84نشر بین الملل وابسته به انتشارات امیر کبیر  ،  تابستان 

تبیین حداقل استانداردهای امداد و نجات در سه مرحله قبل، حین و پـس از سـانحه ، دکتـر فرشـید                       17
 توفیقی نمین، سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر

  ؛ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هالل ایران ؛           2 و   1آموزش همگانی مقابله با بالیای طبیعی        18
  1382چاپ ششم ؛ 

 ؛ گروه پژوهشی شرکت راهبران مـدیریت        " تخلیه اضطراری اماکن در زمان حوادث      "ه آموزشی   جزو 19
  1387بحران ایمن ساز ؛ 

نقشه خوانی ؛ ترجمه مهندی عباس جعفری ؛ انتشارات سازمان جغرافیـایی نیروهـای مـسلح ؛ چـاپ                    20
  1385ششم سال 

21 GPS1385یی نیروهای مسلح ؛ چاپ ششم سال  و کاربرد آن ؛ انتشارات انتشارات سازمان جغرافیا  
محمود مقاری ؛ انتشارات سازمان شهرداری هـای کـشور ؛ چـاپ سـوم               : مبانی آتش نشانی ؛ مولف       22

1382 

  ا.ا . جزوه زنده ماندن در شرایط سخت ؛ تالیف عالیان و رضایی ؛ کتابخانه نیروی زمینی ارتش ج  23
ث ؛ سازمان مخابرات و ارتباطات رادیویی جمعیت هالل احمـر           جزوه آموزشی ارتباطات در زمان حواد      24

  ا. ا . ج 
 

  

 


