صنعت نفت
شناسنامه دوره آموزشي
كد پيش نياز- :
حداكثر ظرفيت 6 :نفر
مدت دوره 48 :ساعت

عنوان دوره :تکنسین سطح یک کار با طناب  IRATA LEVEL 1كد دوره:
عنوان گروه تخصصي- HSE :ایمنی و آتش نشانی

عمومي ○

نوع دوره:

كد گروه تخصصي214 :

شغلي

بهبود مديريت

○

اهداف دوره :کارآموز توانایی کار با طناب و انجام عملیات روی سازه های مرتفع را زیر نظر یک سرپرست سطح سه ایراتا پیدا می کند.
شرايط شركت كنندگان ،HSE :تعمیرات ،بهره برداری_ آمادگی جسمانی -عدم داشتن ترس از ارتفاع و بیماری های زمینه ای

زمان بندي

محتوای آموزشي دوره

سرفصل
 -1تجهیزات

 -2کارگاه
 -3کارگاه انتقال و نجات مصدوم
 -4مانورهای کار با طناب

 -5تکنیک های کمکی
 -6نجات با طناب
 -7ارزیابی

نحوه اجرا:

زير فصل

تئوري

عملي

-1-1آشنایی با انتخاب ابزار -2-1آشنایی با مراقبت و نگهداری از ابزار -3-1چک کردن

4

1

تجهیزات قبل از استفاده-4-1آشنایی با جزئیات و بازرسی موقت -5-1استفاده ،نصب و چک
کردن کلی تجهیزات
-1-2آشنایی با انتخاب کارگاه-2-2کاربرد گره ها و طناب-3-2سیستم ابتدایی کارگاه-4-2
کارگاه  Yشکل کوچک -5-2اجتناب از خطر و محافظت از طناب
-1-3آشنایی با سیستم های فرود
-1-4ابزارهای پشتیبان -2-4فرود -3-4صعود -4-4تعویض ابزار -5-4فرود با ابزار صعود-4
 -6صعود با ابزار فرود -7-4عبور از انحراف -8-4انتقال طناب به طناب -9-4عبور از کارگاه
میانی کوچک-10-4عبور از گره ها-11-4حفاظت از طناب در لبه ها -12-4استفاده از
صندلی کار -13-4عبور از محافظ طناب
-1-5صعود کمکی ( افقی )-2-5صعود با ابزار جلوگیری از سقوط
-1-6نجات در حالت فرود
-1-7عملی :شامل کلیه تکنیک های آموزش داده شده -توضیح ارزیابی خطر و روش های
کاری و نگهداری از تجهیزات -2-7تئوری :شامل  20سؤال تستی

حضوري 

نيمه حضوري ○

2
2

1
1
22

1

3
4
7

غير حضوري○

کارگاه آموزشی باید استانداردها و الزامات مراکز آموزش بین المللی ایراتا و همچنین به تعداد کارآموزان و مدرسین تجهیزات آموزشی مورد نیاز را داشته باشد.

طبق قوانین ایراتا در هر دوره آموزشی مدرس با مدرک  Level 3 Instructorمجوز تدریس برای  6نفر ،مدرس با مدرک  4 Level 3نفر و کمک
مدرس با مدرک  2 Level 2نفر می توانند آموزش بدهند.
فضاي آموزشي :

كالس 

كارگاه



آزمايشگاه ○

روش تدريس:

تئوري ○
كتاب ○

عملي

○

تئوري – عملي 

جزوه



منابع آموزشي:

نرم افزارCD -

محيط كار ○
حين كار ○

مجازي ○



شرايط مدرس :دارای مدرک سطح سه بین المللی ایراتا -عضویت مدرس در یک مرکز آموزش دهنده اتحادیه بین المللی ایراتا
مقطع تحصيلي و رشته :حداقل کاردانی کلیه رشته های مرتبط با امداد و نجات
تجربه حرفهای 5 :سال
تجربه تدريس3 :سال
سطح ارزيابي ( :اختياري)

واكنشي ○
نظرسنجي ○

روش ارزيابي :
شاخص ارزشيابي %90 :امتياز

ويرايش :

يادگيري 
آزمون 

رفتاري ○
عملكرد ○

نتيجه ○

كد مدركTCMxxxxxxB:

