صنعت نفت
شناسنامه دوره آموزشي
عنوان دوره :کار و نجات در محیط بسته و چاه

كد دوره:

عنوان گروه تخصصي-HSE :ایمنی و آتش نشانی

عمومي ○

نوع دوره:

كد پيش
ایراتا

كد گروه تخصصي214 :

شغلي

بهبود مديريت

نياز -21423 :سطح یک

حداكثر ظرفيت 6 :نفر
مدت دوره 32 :ساعت

○

اهداف دوره :آشنایی با نحوه کار و نجات در محیط های بسته
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
 -1تعاریف
 -2گزینش نفرات مجاز
 -3استانداردها و قوانین
 -4تعریف واژگان مربوط به کار در
ارتفاع
-5ایمنی کار در محیط های عمودی
و فضای بسته
-6تجهیزات

-7قرقره ها
-8کارگاه انتقال و نجات مصدوم
 -9ارزیابی

نحوه اجرا:

زير فصل (اختياري)

تئوري

عملي

-1-1تعریف کار در ارتفاع بر اساس قوانین اداره کار و  -2-1OSHAحفاظت در برابر
سقوط -3-1تعاریف واژگان و اصطالحات
-1-2ممنوعیت کار در ارتفاع و عمق برای افراد خاص-2-2گزینش کارگران
-1-3معرفی قوانین و استانداردهای داخلی و بین المللی -2-3استاندارد مربوط به
تجهیزات-3-3آشنایی با بیماری تروما-4-3الزامات نقاط تکیه گاهی -5-3بررسی حوادث
-1-4نقاط کارگاهی -2-4ابزار صعود و فرود -3-4حمایت کننده بدن-4-4انواع طناب ها-4
 -5بار شکست ( -6-4)WLL- SWL- BLدسترسی با طناب -7-4تجهیزات حفاظت
شخصی (-8-4)PPEتثبیت موقعیت کاری
 A.B.C.D.R-1-5کار در ارتفاع -2-5روش های موقعیت گیری و محدود کننده -3-5
روش های توقف سقوط  -4-5روش های دسترسی با طناب -5-5اصول کار در فضای
بسته-6-5ارزیابی ریسک -7-5آرایش تیم -8-5بررسی های پیش از کار -9-5روش های
ارتباط بین نفرات
-1-6هارنس جلوگیری از سقوط -2-6ابزار باالکشی -3-6 LIFTصفحه ID -4-6PAW
-6-6ASAP-5-6طنابها  -7-6ابزار صعود -8-6قرقره ها -9-6کاله ایمنی کار در ارتفاع-6
 -10هدالمپ -11-6کارابین-12-6بررسی کلیه نکات ایمنی و تجهیزات و نحوه انبارداری
-1- 7کاربرد قرقره ها -2-7نحوه ترکیب قرقره ها و تشکیل قرقره های زوج و فرد-3-7
آماده سازی کیت های نجات با استفاده از قرقره ها
-1-8سیستم های فرود -2-8سیستم های باالکشی و تخلیه مصدوم -3-8باالکشی مصدوم
به صورت فردی -4-8باالکشی مصدوم به صورت تیمی
-1-9عملی :شامل کلیه تکنیک های آموزش داده شده
-2-9تئوری :شامل  20سؤال تستی
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نيمه حضوري ○
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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.

فضاي آموزشي :

كالس 

كارگاه



آزمايشگاه ○

روش تدريس:

تئوري ○
كتاب ○

عملي

○

تئوري – عملي 

جزوه



نرم افزار– CD

منابع آموزشي:

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)

روش ارزيابي ( :اختياري)

واكنشي ○
نظرسنجي ○

شاخص ارزشيابي %70 :امتياز

ويرايش :

يادگيري 
آزمون 

رفتاري ○
عملكرد ○

نتيجه ○

كد مدركTCMxxxxxxB :

