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 فصل اول 
 یدوره آموزش نیهدف ا یمعرف •
 ست؟ یماده خطرناک چ مفهوم •
 مواد خطرناک  ییمرحله شناسا تیاهم حی تشر  •
 ؟قراردادمدنظر  دیرا با یمواد خطرناک چه نکات ییمرحله شناسا در •
 ست؟ یچ یموارد اضطرار  گریحوادث مواد خطرناک و انواع د نیب تفاوت •
 ؟قراردادمدنظر  دیرا با یاز مواد خطرناک چه نکات یر یگزارش گ در •
 ست؟ یچ ERG بخش زرد کتاب  کاربرد •
 ست؟ یچ ERG کتاب  یبخش آب کاربرد •
 ست؟ یچ ERG کتاب یبخش نارنج کاربرد •
 ست؟ یچ ERG بخش سبز کتاب  کاربرد •
 ست؟ یشکل چ یلوز  هایپالک  کاربرد •
 NFPA 704 شکل مربوط به استاندارد یلوز  هایپالک هایشماره مفهوم رنگ و  حی تشر  •
خطر   یبا توجه به مشخصه لوز  ییایمیالزم در مواجهه با مواد ش هایاستراتژی یمعرف •

 ها آن
 انفجارقابلمواد  بندیطبقهجدول  یمعرف •
 انفجار دارند( سکی)که ر  فشارتحت  یگازها بندیطبقهجدول  یمعرف •
 قابل اشتعال عاتیما بندیطبقهجدول  یمعرف •
 جامدات قابل اشتعال بندیطبقهجدول  یمعرف •
 هااکسیدکننده بندیطبقهجدول  یمعرف •
 ی مواد سم بندیطبقهجدول  یمعرف •
 ؟ گیردمیصورت  یمواد بر چه اساس بندیطبقه GHS استاندارد در •
 GHS در یخطرات سم بندیطبقه یمعرف •
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 HSE01 در بسته  شدهعنوان سرفصل مطالب  یمعرف •
 ینفت ساتیانواع حوادث مواد خطرناک در تأس یمعرف •
 و انفجار مخازن  سوزیآتش   لمیدو نمونه ف شینما •
 ؟شودمی ی( شامل چه مواردنشانیآتشبدو استخدام )جهت شغل  یاستانداردها •
 ست؟ یچ نشانانآتش  یو آموزش یمهارت هایدوره •
 ست؟ ی( چیات ی)با توجه به منطقه عمل نشانیآتش  زاتیتجه سازیبومی ضرورت •
 ست؟ یچ نشانانآتش یبرا ایدوره هایآزمون  یبرگزار  ضرورت •
 ست؟ی( چنشانیآتش  اتیاستاندارد )در عمل یکار  هایرویه  کاربرد •
 ست؟ یدر حوادث مواد خطرناک )هازمت( چ اتیعمل زاتی تجه •
 ؟ روندمیبه کار  یمواد خطرناک چه زمان ییشناسا زاتی تجه •
 هازمت  زاتیمجهز به تجه یاز خودرو یلمیف شینما •
و   ییکایهازمت با توجه به استاندارد آمر  اتیدر عمل مورداستفادهانواع لباس  یمعرف •

 یی اروپا
 نشانیآتش  هایلباس  دنیپوش  یاصول کل حی تشر  •
 شود؟  دهینوش یآب کاف بایستمی  یلباس حفاظت دنیقبل از پوش چرا •
هازمت به   اتیدر لباس مخصوص عمل تواندمی نشانآتش  کیکه  یزمان حداکثر •

 ؟هست قهیبپردازد، عماًل چند دق تیفعال
 نیامکان تنفس فرد را تأم تواندمی قهیمعمواًل چند دق  هانشان آتش  یتنفس کپسول •

 کند؟
به   نشانیآتشهازمت، استفاده از کاله  ات یصورت استفاده از لباس مخصوص عمل در •

 دارد؟ یبستگ ییچه فاکتورها
 ست؟ یچ شانینآتش یفرد زاتی تجه یو نگهدار   ریموضوع تعم تیاهم •
 ست؟یچ  کپارچهی ریغ هایلباسمحل اتصال  تیاهم •
 (هاآن )همراه با آموزش  نشانانآتش   نیتمر  تیاهم حی تشر  •
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 دارد؟ یبستگ یداخل لباس هازمت به چه عوامل یحرارت فشار •
 مشکالت نیجهت حل ا هاییحل راهو ارائه  هانشانآتش  یمشکالت ارتباط یمعرف •
 A لباس هازمت نوع دنیروش پوش حی تشر  •
 جهت شناخت بهتر لباس هازمت یلمیف شینما •
 B لباس هازمت نوع دنیروش پوش حی تشر  •
 ؟ گیردمیلباس هازمت چگونه انجام  تست •
 م؟یر یدر نظر بگ دیرا با یلباس هازمت درون جعبه چه نکته مهم ینگهدار  در •
 دار چرخ یبا دستگاه تنفس یلباس حفاظت یمعرف •
و درآوردن   دنیپوش قهیو طر  C جهت شناخت بهتر لباس هازمت نوع یلمیف شینما •

 ها آن
 کاربرد دارند؟ ی( چه زمانبردارینمونهمواد خطرناک )و  ییشناسا زاتی تجه •
 هاماسک ی کل بندیدسته یمعرف •
 برسند؟ دیدهحادثهبه منطقه  یاتیعمل  یروهایتا ن کشدمیطول  زمانیمدت چه •
 استفاده کرد؟ توانمی  یزاتیو تجه هاروش از چه  عاتیمخازن ما زشی رفع ر  جهت •
 استفاده کرد؟ توانمی یزاتی و تجه هاروشاز چه  عاتیما سازیخنثی جذب و  جهت •
  ینباشد چه مشکالت یامداد یروهاین اریدر اخت هاآلودگیمخصوص رفع  زاتی تجه اگر •

 به وجود خواهد آمد؟ 
 نشانانآتش از  ییایمیمواد ش یرفع آلودگ زاتی و تجه هاروش  یمعرف •
 یی ایمی و انتقال مواد ش آوریجمع  زاتیتجه یمعرف •
 یاز افراد معمول ییایمیمواد ش یرفع آلودگ زاتی و تجه هاروش  یمعرف •
 لندرها یمهار نشت س زاتیتجه یمعرف •
 کجاست؟  فشارتحت  یلندرهایبخش س ترینضعیف  •
 هاآنهازمت و کاربرد  یاز خودروها یبرخ یمعرف •
 ییایمیمرتبط با سانحه مواد ش هایسازمان افراد و  یمعرف •
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 اتیعمل ر یبا سا سهیهازمت در مقا اتیدر عمل یاطالعات فن تیاهم حی تشر  •
داشته   بایستمی یچه مهارت و دانش باشندمی که با مواد خطرناک در ارتباط  یافراد •

 باشند؟
 معروف هازمت  افزارنرم چند  یمعرف •
 Emergency Response Guide ای ERG کتاب یعرفم •
 با توجه به رنگ صفحات آن ERG مختلف کتاب هایقسمت یمعرف •
 ERG نحوه استفاده از بخش اول کتاب حی تشر  •
 ERG نحوه استفاده از بخش دوم کتاب حی تشر  •
 ERG نحوه استفاده از بخش سوم کتاب حی تشر  •
 ERG بخش چهارم کتاب یمعرف •
 ERG بخش پنجم کتاب یمعرف •
 ؟شود میمشخص شدن نشت کوچک و بزرگ چگونه مشخص  اریمع •
 ی احتمال ییایمیحادثه ش کی هایشاخص  یمعرف •
 لم یف کی با ارائه  ERG نحوه استفاده از کتاب حی تشر  •
 رانیدر ا یاتیعمل هایتیم یاصل هایالیه یمعرف •
 نشانیآتش مراحل مقابله با مواد خطرناک در سازمان  یمعرف •
 در سوانح هازمت  اتیانجام عمل یفعل یهاروش اشکاالت  حی تشر  •
 ینفت ساتیو تأس عی مراحل مقابله با مواد خطرناک در صنا  یمعرف •
 ؟ قراردادمدنظر  بایستمیرا  یچه نکات اتیعمل یفرمانده  حیانتخاب صح جهت •
 استفاده از لباس هازمت ضرورت دارد؟ یزمان چه •
 در مواجهه با حوادث مواد خطرناک  اتیعمل یاصالح یهاروش  حی تشر  •
 ستگاهیدر ا نشانیآتش  یاتیعمل هایتیم یاقدامات موثر جهت آمادگ حی تشر  •
 در مواجهه با حوادث مواد خطرناک  اتیعمل یراهنما دستورالعمل حی تشر  •
 شوند؟  یرفع آلودگ تبایسمی یهازمت چه کسان اتیعمل در •
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 هاآنهرکدام از  فیوظا  حی هازمت و تشر  میت یاعضا یمعرف •
مدنظر  بایستمیرا  یمنطقه حادثه چه نکات هیاول یابینجات، در ارز  اتیعمل فرمانده •

 قرار دهد؟
 است؟  شتریب hot zone هیاز ناح warm zone هیناح یزون بند تیاهم چرا •
 در داخل کشور  گرفتهانجام  یاتیاز مانور عمل پیکل کی ارائه •
 رد؟یمدنظر قرار بگ بایستمی یآلوده چه نکات  طیمح یپاکساز  جهت •
 دارند؟ یبه رفع آلودگ ازین ییزهایچ ایافراد  چه •
 هاآناز  یدر جهت رفع آلودگ  نشانانآتش  یاز مانور شستشو لمیچند ف ارائه •
 هاآناز  یحادثه در جهت رفع آلودگ دگانید بیآس یاز مانور شستشو لمیف کی ارائه •
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 دوم  صلف
 H2S مختلف گاز یاسام یمعرف •
 ست؟یچ  H2S گاز مشخصات •
 چقدر است؟  H2S گاز یشاخص برا نیو مقدار ا ست یچ IDLH شاخص •
 است؟ شتریب H2S احتمال وجود گاز ییهامکانچه  در •
 با استفاده از بادسنج، سرعت باد را به دست آورد؟  توانمی چگونه •
 دارد؟ یبستگ یبر افراد به چه عوامل H2S ریتاث •
 بر بدن انسان H2S جهت درک بهتر اثرات یلمیف ارائه •
 دارند؟ یشتر یب یر یپذبیآس H2S در برابر گاز یافراد چه •
 ط یبودن شرا یبحران زانیجهت مشخص نمودن م مورداستفاده  یرهایانواع آژ  یمعرف •
 H2S دو تن بر اثر استشمام گاز یاز خفگ یمستند لمیف ارائه •
 داشته باشد؟  بایستمی  یطیچه شرا منیتجمع ا محل •
 باشد؟ یشامل چه مباحث بایستمی H2S کار با گاز  یآموزش دوره •
 باشندمی H2S که در معرض تماس با گاز یمشاغل یمعرف •
 ؟هستچه مقدار  H2S مواجهه استاندارد با گاز زانیم •
 رد؟ یانجام گ بایستمی یچه اقدامات  یاضطرار  تیوضع در •
 لمیف کیگاز در قالب پخش  یحمل مصدوم و فرار از نشت ح ی چند روش صح ارائه •
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 سوم  صلف
 ست؟ یچ Danger و Hazard تفاوت •
 رد؟ ی کار انجام گ طیمح سازیایمن جهت  بایستمی یاقدامات چه •
 هاآزمایشگاه در  جیخطرات و حوادث را یمعرف •
 خطرات مربوط به کپسول گاز یمعرف •
 گاز هایکپسولکار با  یمنینکات ا یمعرف •
 ست؟یاستفاده از کالهک کپسول چ ضرورت •
 شود؟  تیرعا  بایستمی یمنیچه نکات ا هاکپسول ینگهدار  در •
 م؟یکن  تیرعا بایستمیرا   اینکتهچه  شگاهیآزما هایقفسه  ییجانما در •
 انجام داد؟ یچه اقدامات بایستمی  شگاهیآزما یکیولوژ یرفع خطرات ب جهت •
 انجام داد؟ شگاهیدر آزما یچه اقدامات بایستمی یرفع خطرات ارگونوم جهت •
  یشگاهیآزما زات یتجه یو ... برا دارینگه ،یمنیا هایدستورالعملادغام  ضرورت •

 ست؟ یچ
 دو و سه  ک،یکالس  یشگاهی آزما یهودها یمعرف •
 یشگاهیآزما  یجهت کار با هودها یمنینکات ا یمعرف •
 نمود  تیرعا هاآن در هنگام استفاده از  بایستمیکه  یو نکات ناریالم یهودها یمعرف •
 نمود تی رعا پتیدر هنگام استفاده از ابزار پ بایستمیکه  ینکات یمعرف •
 شگاهیدر آزما مورداستفاده  وژیفیدستگاه سانتر  یمن یا یپارامترها یمعرف •
 ریدستگاه هموژنا یمن یا یپارامترها یمعرف •
 کاتوریدستگاه سون یمن یا یپارامترها یمعرف •
 یشگاهیآزما  زری و فر  خچالی یمن یا یپارامترها یمعرف •
 دستگاه اتوکالو یمن یا یپارامترها یمعرف •
 ع یما تروژنیدر هنگام کار با ن یمنینکات ا یمعرف •
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 ن یدستگاه اسپ یمن یا یپارامترها یمعرف •
 کننده گرم صفحه  یمن یا یپارامترها یمعرف •
 و یدر هنگام کار با دستگاه ماکروو  یمنینکات ا یمعرف •
در  یشگاهیآزما زاتیدر هنگام کار با تجه بایستمیکه  ینکات عموم یکسر ی یمعرف •

 نظر گرفته شوند
 دارند؟ هاییویژگیچه  شگاهیدر آزما مورداستفاده یمنیا هایکفش  •
 ؟قراردادمدنظر  بایستمیرا  یچه نکات شگاهیدستکش آزما دیانتخاب و خر  در •
 ی چشم شور اضطرار  یمعرف •
 م؟یکن  تیرعا دیرا با یچه نکات  یاضطرار  یهاو استفاده از دوش  هیتعب در •
 ست؟ یچ شگاهیکنترل عفونت در آزما یهات یک کاربرد •
 ی شگاهیآزما یانواع پسماندها یمعرف •
 Green Chemistry اصول یمعرف •
 کرد؟  تی رعا بایستمیرا  یچه نکات یستیو حمل مواد ز  بندیبسته جهت •
 را به دنبال خواهد داشت؟  یداغ با آب چه خطرات میز یمن واکنش •
 ست؟یچ ومیآمون دی سولفور و کلر  خطرات •
 ست؟ یچ شگاهی در آزما ییایمیمناسب در مواجهه با پخش مواد ش اقدام •
 ست؟ یبا بدن انسان چ ییایمیمناسب در تماس مواد ش عملکرد •
 ست؟یقابل اشتعال چ یمناسب در مواجهه با نشت گازها اقدام •
 ست؟ یانسان چ  یبرا دیفلورا ونی خطر •
  شگاهیدر کف آزما یستینظافت در صورت پخش مواد خطرناک ز  حیصح وهیش •

 ست؟ یچ
 شگاه یو شستشو در آزما یضدعفون دستورالعملدو نمونه از  ارائه •
 ییایمیمواد ش یپاکساز  عیسر  ینمونه راهنما کی ارائه •
 ؟شودمی چگونه انجام  سازیسترون  •
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 کرد؟ تیرعا یشگاهیمواد خطرناک آزما یدر نگهدار  بایستمیرا  ینکات چه •
 کرد؟ دیچه با شگاهیانفجار در آزما ای سوزیآتش صورت بروز  در •
 ییایمیمناسب در مواجهه با مواد ش یاقدامات پزشک یمعرف •
 شگاهیآزما  طیمح یمنیا لیستچکنمونه  کی ارائه •
 ؟شودمی یو شامل چه اصول ستیچ 5S مفهوم •
 در نظر گرفته شود  دیبا شگاهیکه در ساخت و استفاده از آزما  ینکات حی تشر  •
 شوند؟  یبازرس یبه صورت هفتگ بایست می یلیوسا چه •
 شگاه یدر آزما قیحر  جاد یاز ا یر یشگیاقدامات الزم جهت پ یمعرف •
 شگاه یدر آزما مورداستفاده قیاطفاء حر  زاتیتجه یمعرف •
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 چهارم صلف
 و خواص آن  اکیگاز آمون یمعرف •
 اک یآمون  یکاربردها یمعرف •
 ؟شودمی  دیو چگونه تول ستیچ ومیآمون دیدروکسیه •
 ماده نیا شتریجهت شناخت ب اکیاز نشت آمون لمیف کی ارائه •
 ست؟ یچ ییایمیمواد ش یکدگذار  ضرورت •
 ست؟ یچ گاریبه توتون س  اکیافزودن آمون علت •
 ست؟ یبدن انسان چ یبرا اکیآمون خطر •
 اک یتن در اثر استشمام گاز آمون کیاز مرگ   لمیف کی ارائه •
 ست؟ یچ سی پل یروهاین یآموزش هازمت برا ضرورت •
، IDHL هایشاخص )  تنفس انسان ستمیس یبرا اکیدرصد مجاز آمون زانیم یمعرف •

STEL و TWA اک یآمون یبرا ) 
 ست؟ ی چ دهیرا بلع میکه آمون یمناسب در مواجهه با فرد هیاول هایکمک  •
شده   اکیبا آمون یکه دچار تماس پوست یمناسب در مواجهه با فرد هیاول هایکمک  •

 ست؟ یچ
شده   اکیبا آمون ی که دچار تماس چشم یمناسب در مواجهه با فرد هیاول هایکمک  •

 ست؟ یچ
 ست؟ یچ اکیمناسب در مواجهه با استشمام آمون هیاول هایکمک  •
 ست؟یچ اکیاستشمام آمون مدتطوالنی اثرات •
 در صنعت  یاکیدث آموناز حوا لمیف کی ارائه •
 اک یجهت مشاهده روش مقابله با آمون لمیف کی ارائه •
 اکیدر مقابله با آمون مورداستفاده یحفاظت فرد زاتیتجه یمعرف •
 اکیمربوط به مانور آمون لمیف کی ارائه •
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 ست؟ یچ اکیمناسب جهت مهار آمون  قیاطفاء حر  زاتی تجه •
 اکیاز نشت آمون لمیف کی ارائه •
 اک یگاز آمون یاصول یجهت نگهدار  ینکات ارائه •
 م؟ یکن تیرعا بایستمیرا  یچه نکات اکیحمل و نقل آمون  جهت •
 Roll Over دهیپد حی تشر  •


