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تعاريف و اصطالحات

آموزش هاي  اين اصطالح، جهت گيري  از  منظور  برنامه  درسي مّلي:   رويكرد 
مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي نظام حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و 
نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويكرد، رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه 
مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در انسان و تربيت انسان خليفه ..  ا...  است.

 دنیاي کار: شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های 
زندگی اجتماعی است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. 
دنيای كار شامل زندگی شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه های اقتصادي  است.
از  افراد در آن كار می كنند و گستره ای وسيع  موقعيتي است كه   محیط کار: 

فضاها از خانه تا كارخانۀ بزرگ را شامل می شود. 
 بنگاه اقتصادي: محلي كه در آن فعاليت های اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي 

طبقه بندي فعاليت های اقتصادي صورت می گيرد. 
 صالحیت حرفه ای: مجموعه ای از شايستگی های حرفه ای است كه با توجه به 

سطح، نوع و وسعت آنها به سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

 آموزش و تربیت فني و حرفه اي )TVET(: آموزش و تربيت در قلمرو دنياي 
كار جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش 
و تربيت فني و حرفه اي واژه اي جامع است كه به جنبه هايی از فرايند آموزشي و 
تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، كسب نگرش ها و مهارت های 
زندگي  و  اقتصادي  با حرفه ها در بخش های گوناگون  و دانش مرتبط  فهم  عملي، 
اجتماعي، عالوه بر آموزش عمومي، ارجاع و اطالق می شود. اين واژه اعم از آموزش 
فني و حرفه اي رسمي، غيررسمی  و سازمان نايافته است. همچنين اين آموزش ها 
شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است كه با بافت های ملی و محلی 
هماهنگ می گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد و مهارت های محاسبه، 
مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از مؤلفه های جدايی ناپذير 

آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند
مدتي  براي  يا  و  ارائه خدمت  براي  »  استخدام شدن  واژه شغل   :)Job(  شغل 
خاص« می باشد. شغل محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه ای از كارها 
و وظايف مشخص است كه در يك جايگاه خاص تعريف می شود. يك شخص ممكن 

است در يك حرفه در زمان های گوناگون مشاغل متفاوت داشته باشد.

)Occupation( حرفه 
مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش 
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است.  زندگي  طول  در  فرد  اصلي  مشغوليت  حرفه  دارد.  نياز  مورد  توانايي های  و 
استاندارد حرفه اي، حداقل های مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه را نشان می دهد. 
حرفه مرتبط با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند حسابدار، خانه دار، 
وجود  مختلف  بخش های  در  اكثر حرفه ها  مهندس ساختمان(.  پرستار،  جوشكار، 
دارد در حالي كه برخي از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط به بخش خاصي است.

يك حرفه مجموعه اي از مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و 
توانايي های مورد نياز دارد. 

 )Duty( وظیفه 
مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك جايگاه شغلي يا حرفه براي شخص 
درنظر می گيرند، وظيفه نام دارد. براي مثال از وظايف اصلي يك تعميركار خودرو 
می توان به تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت و... اشاره كرد. از 
تكنسين مكاترونيك انتظار می رود نگهداري و تعميرات سيستم های كنترل عددي 

را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

 تكلیف کاري )Task( : يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا 
و انتها می باشد و شامل مراحل منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف 
كاري تقسيم می شود. به طور مثال يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد 

قدرت»، تنظيم سيستم جرقه می باشد.

نياز جهت  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعۀ   شايستگي1: 
را، شايستگي گويند. شايستگي ها در  استاندارد  براساس  تكليف كاري،  انجام يك 
و  غير  فني  فني،  شايستگي های  دستۀ  سه  به  حرفه اي  و  فني  آموزش های  حوزه 

عمومی  تقسيم بندي می شوند.

 سطح شايستگي انجام کار
صرف نظر از اينكه يك تكليف كاري در چه سطح صالحيت حرفه اي انجام می شود، 
انجام هركار ممكن است با كيفيت مشخصي در محيط كار مورد انتظار باشد. سطح 
كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز 
گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي ارزشيابي می باشد. در بين كشور های 
چهار سطحي  نظام  اما  دارد  وجود  گوناگوني  شايستگي  سطح بندي  نظام  مختلف 

معمول ترين آنها به نظر می رسد. 

1- Competency
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 چارچوب صالحیت ملي)NQF(: چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و 
انواع مختلف را به صورتي منسجم و همگون براساس  گواهينامه های در سطوح و 
اين  در  می دهد.  ارتباط  به هم  شده  توافق  شاخص های  و  معيار ها  از  مجموعه ای 
داده می شود. زمان و  ويژه اي  ارزش  تجربه در كنار دانش،  و  به مهارت  چارچوب 

مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

 سطح صالحیت )Level of Qualification(: سطح صالحيت عبارت است 
از سطح حرفه يا شغلي در چارچوب صالحيت های حرفه اي ملي كه تكاليف كاري 
بايد در آن طراحي و تدوين شود. نظام های سطح بندي گوناگوني در بين كشورها 
وجود دارد، سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج درنظر گرفته شده است كه به 
تبع آن، تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار می باشد. صالحيت حرفه اي در 

اروپا EQF به 8 سطح تقسيم بندي شده است.

 برنامه درسي آموزش و تربیت فني و حرفه اي: برنامه درسي آموزش و تربيت 
روش ها،  محتوا،  اهداف،  كار،  دنياي  استانداردهای  از  مجموعه اي  حرفه اي  و  فني 
مواد  استاندارد شايستگي ها،  فضا،  زمان،  تجهيزات،  يادگيري،  ياددهي  راهبردهاي 
را  يا متربي  ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كارآموز  استاندارد  آموزشي و 
براي رسيدن به آن اهداف در حوزه آموزش های فني و حرفه اي هدايت می نمايد. 
دامنۀ شمول برنامه درسي در حوزة آموزش های فني و حرفه اي، دنياي كار و دنياي 

آموزش را در بر  می گيرد. 
معموالً در نظام های آموزش های فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور 

می شوند:
متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1
صنعت، بازار كار و اتحاديه ها، صنوف و... تهيه می شود. در اين استاندارد، وظايف، 

كارها و صالحيت های هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار می گيرند.
2 استاندارد ارزشیابي؛ براساس استاندارد شايستگي حرفه اي و ديگر عوامل مؤثر 
به اعطاي  از حوزه های گوناگون تهيه می شود و منجر  توسط گروه های مشتركي 

گواهينامه يا مدرک صالحيت حرفه اي می گردد. 
3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ براساس استاندارد های شايستگي حرفه 
و ارزشيابي توسط ارائه دهندگان آموزش های فني و حرفه اي تهيه می گردد. در اين 
استاندارد اهداف دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهي يادگيري، تجهيزات آموزشي و... 

در اولويت قرار دارد. 
 آموزش مبتني بر شايستگي: رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه 
تمركز بر شايستگي های حرفه اي دارد. شايستگي ها را به عنوان پيامدهاي آموزشي 
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ارزشيابي  و  برنامه درسي  تدوين  و  نيازسنجي، طراحي  فرايند  و  نظر می گيرد  در 
براساس آنها انجام می شود. شايستگي ها می توانند به شايستگي های فني )در يك 
رسيدن  شوند.  دسته بندي  عمومی  و  غيرفني  حرفه ها(،  از  مجموعه اي  يا  حرفه 
فراگيران به حداقلي از همۀ شايستگي ها به عنوان هدف آموزش های فني و حرفه اي 

در اين رويكرد مورد توجه قرار می گيرد.
 استاندارد شايستگي حرفه: استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، 

كارها، ابزارها و شاخص هايي براي عملكرد در يك حرفه می باشد. 
 هويت حرفه اي: برايند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در 
مورد حرفه است. بنابراين به دليل تغييرات اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، 

هويت حرفه اي قابليت تكوين در مسير تعالي را دارد.
رشته  چند  حرفه اي(:  تحصیلي  رشته اي  )چند  حرفه اي  تحصیلی  گروه   
تحصيلي حرفه اي كه در كنار هم قرار می گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر 
عاليق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به 
استانداردهاي راهنمايي و هدايت تحصيلي حرفه اي به صورت منطقي ياري می رساند. 
امكانات منطقه اي هم خانواده،  و  به شرايط  توجه  با  است  چند رشته اي ها ممكن 
غير   هم خانواده، شايستگي های بزرگ مبتني بر گروه های فرعي حرفه و شايستگي های 
طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي تحصيلي حرفه اي باعث شكل دهي هويت 

حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.
 رشته تحصیلی حرفه اي: مجموعه ای از صالحيت های حرفه اي و عمومی  است 

كه آموزش و تربيت بر اساس آن اجرا و ارزشيابي می گردد.
 اهداف توانمند سازي: اهداف توانمندسازي اهدافي است كه براساس شايستگي ها، 
توسط  يادگيري جهت كسب شايستگي ها  ياددهي  اقتضائات  و  استاندارد عملكرد 
دانش آموزان تدوين می شود. اهداف توانمندساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت 
شامل پنج عنصر: تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق و چهار عرصه ارتباط متربي با 
خود، خدا، خلق و خلقت است كه با محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين 
مي شوند. با توجه به اينكه آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين 
با  آنان  ارتباط  برايند نوع  تعالي هويت حرفه اي متربيان است و هويت متربيان  و 
خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها 
كليه  منطقي  و  يكپارچه  جامع،  گونه اي  به  عرصه ها  اين  بود،  خواهد  تبيين  قابل 

ساحت هاي تربيتي1 را در بر مي گيرد.
 يادگیري يكپارچه و کل نگر: يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد 

1ـ ساحت هاي تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، عبارت اند از: 
اعتقادي، عبادي و اخالقي، اجتماعي و سياسي، زيستي و بدني، زيباشناختي و هنري، اقتصادي و 

حرفه اي  و علمی و فناورانه.
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مختلف. در برنامه درسي ملي به ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي، عرصه های 
چهارگانه گفته می شود.

 يادگیري: فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده. يادگيري ممكن 
است از طريق تجربه  عيني ) از طريق كار، تمرين و...(، به صورت نمادين )از طريق 
اشكال، اعداد و نمادها(، به شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني 

يا روحاني( صورت گيرد.
يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت های  يافته:  ساخت  يادگیري  فعالیت های   
و  فنی  شاخه  در  يادگيری  ياددهی  راهبردهای  انتخاب  بر  حاكم  اصول  بر   اساس 
حرفه اي طراحي می شود. در تدوين فعاليت های يادگيري در دروس مختلف شاخه 
فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي ايران و حوزه يادگيري كار و فناوري، 
ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت های ياددهی يادگيری در فرايند 
آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها براساس 
اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار و فعال كردن دانش آموزان استوار است.

يادگيري  فعاليت های  و  توانمندساز  اهداف  بر  مبتني  آموزشي  محتوای   محتوا: 
با  و سازوار  تربيتی  و  فرهنگی  ارزش های  بر  مبتنی  محتوا  می باشد.  يافته  ساخت 
آموزه های دينی و قرآنی، مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات 
يادگيری است كه زمينه شكوفايی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر 
و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. همچنين محتوا دربرگيرنده مفاهيم 
از  انتظار  مورد  بر شايستگی های  مبتنی  كليدی  ايده های  و  اساسی  مهارت های  و 
تناسب  يافته های علمی و معتبر بشری می باشد.  از  بر گرفته  دانش آموزان است و 
محتوا با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی دانش آموزان، انتظارات 

جامعه اسالمی  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

 بسته تربیت و يادگیري: بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از 
منابع، مواد و رسانه های آموزشي اطالق می شود كه در يك بستۀ واقعي يا به صورت 
اجزايي هماهنگ با نشان و برند مؤسسه توليدكننده تهيه و براي يك يا چند پايه 
تحصيلي مورد استفاده قرار می گيرد. درحال حاضر با گسترش فناوري های نوين 
و ICT ، بسته آموزشي با نرم افزارهاي آموزشي، لوح فشرده و سايت های اينترنتي 
و  تربيت  بسته  ماكت  اساس  بر  يادگيري  بسته  تهيه  و  طراحي  می شود.  تكميل 

يادگيري انجام می پذيرد.
بسته تربيت و يادگيري می تواند شامل گستره اي از منابع و رسانه های آموزشي يا 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه های كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي 
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وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات 
نرم افزاري و اينترنت نيز می تواند به تكميل يك بستۀ آموزشي كمك كند.

منابع  و  اصلي  منابع  شامل  كلي  گروه  دو  به  را  يادگيري  و  تربيت  بسته  می توان 
تكميلي تقسيم كرد. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي، كتاب 

كار دانش آموز و كتاب ارزشيابي می شوند. 
لذا بسته تربيت و يادگيري شامل اجزای زير می باشد:

1 كتاب درسي
2 راهنماي هنرآموز

3 كتاب همراه هنرجو 
4 كتاب كار

5 نرم افزار دانش آموز
6 فيلم هنرجو؛ 
7 شبيه سازها؛

8 فيلم هنرآموز؛ 
9 پوستر

 ... 10
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بخش 2

واحد های يادگیری
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ايمنی روی کشتی

به شرايطی که در آن خدمۀ کشتی از خطرات احتمالی، به وسیلۀ خود و يا 
ديگران، محافظت می شوند، ايمنی روی کشتی گفته می شود. 

به  پی بردن  و  درک  برای  هنرجو  ذهنی  آماده سازی  بخش  اين  از  هدف  هدف: 
است. كشتی  روی  ايمنی  اهميت 

توصیه: بهتر است هنرآموز بر اهميت ايمنی بر روی كشتی به هنرجويان تأكيد 
بيشتری داشته باشد. اولويت ايمنی به عنوان اولين اصل مسلم كار در دريا طرح 
شود تا هنرجو با فلسفۀ اين اصل آشنا شود. می توان حتی فلسفۀ عينی را به عنوان 

مشخصات کلی کار

واحد يادگیری: ايمنی در دريا
نوع درس: نظری عملی
کل ساعت: 50 ساعت

ساعت نظری: 20 ساعت
ساعت عملی: 30 ساعت

را  ايمنی پيشرفته  و  ايمنی عمومی  از  استفاده  توانايی  بايد  هدف کلی: هنرجو 
آورد. به دست 

واحد يادگیری 1
ايمنی روی کشتی
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پرسشی مهم از هنرجو سؤال كرد تا با ارتقای تدريجی پاسخ ها در آخر به اين 
جواب رسيد كه شخصی كه ايمنی را رعايت نكند نه تنها ممكن است نتواند وظايفش 
را به درستی انجام دهد، بلكه ممكن است جان خود، ديگران و يا كشتی، محمولۀ 

آن يا مأموريت محوله به آن و يا حتی محيط زيست دريايی را به خطر بيندازد.
هنرجو بايد بتواند قابليت تشخيص مراتب ايمنی را به دست آورد. به عنوان مثال 
بايد بداند كه نجات جان انسان باالترين مرتبۀ ايمنی را دارد و پس از آن طبيعتاً، 

نجات كشتی در مرتبۀ بعدی قرار دارد. 

به حوادث  ايمنی منجر  همچنان که در تصاوير مشاهده می شود عدم رعايت 
اين  است.  شده  دريا  آلودگی  و  آتش سوزی  مانند  شديدی  بسیار  خطرات  و 
حوادث جزء حوادث بسیار پیچیده و خطرآفرين هستند و ممكن است برای هر 

کدام داليل متفاوتی وجود داشته باشد. 
همان طوركه در تصاوير می بينيد، حوادث مذكور در وهلۀ اول ممكن است جان انسان و 
كشتی را مورد تهديد شديد و آنی قرار ندهند، اما در زمان كوتاهی در صورت عدم انجام 
اقدامات ايمنی مناسب می توانند به تهديدی جدی برای جان انسان، كشتی و يا محيط 
زيست تبديل گردند. هنرجو در موارد اين چنينی ضمن تشخيص نوع حادثه بايد بتواند 

آن را به محض رؤيت اطالع دهد.  
دليل بروز حوادث اين چنينی به صورت كلی عدم رعايت ايمنی است. 

در ايجاد آتش سوزی عوامل متعددی مانند كشيدن سيگار در مناطق ممنوعه، اتصالی 
برق و حرارت بيش از حد نقش مهمی دارند. 

از  نفتی  محمولۀ  يا  سرريزشدن سوخت  مانند  متعددی  عوامل  دريا  آلودگی  مورد  در 
لوله می تواند  و خرابی شيرهای خط  اتصاالت  و  لوله ها  نشتی  و  مخزن، سوراخ شدن 

حادثه آفرين باشد.

بحث کالسی

روش ارزيابی: بهتر است با طرح سواالتی نظير»چگونه می توان از حوادث اين چنينی 
جلوگيری كرد؟« و يا »  در صورت بروز چنين حوادثی اقدامات ايمنی مناسب و ترتيب 
انجام آنها كدامند؟« و يا »  به نظر شما چگونه می توان ايمنی را ارتقا داد؟« به صورت 

شفاهی به ارزيابی ابتدايی هنرجويان از مفهوم ايمنی در دريا پرداخت. 
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از هنرجو انتظار می رود در اين بحث کالسی، ايمنی محل تحصیل خود، شامل 
کالس، راهروها، کارگاه ها، محوطه و کاًل هنرستان محل تحصیل خود را بررسی 
کرده و با ديدی برآمده از مفاهیم پدافند غیرعامل نظرات و انتقادات احتمالی 

خود را بیان کند. 

بحث کالسی 

در  را  ايمنی  می توانيم  »  چگونه  نظير  سؤاالتی  طرح  با  است  بهتر  ارزيابی:  روش 
هنرستان خود ارتقا دهيم؟« و يا »  برای ارتقای ايمنی در هنرستان به چه امكاناتی 
ايمنی  برداشت  از  ابتدايی  ارزيابی  به  هنرجويان  شفاهی،  به صورت  نيازمنديم؟« 

محيطی  بپردازند. 

1ـ 1ـ وسايل و البسۀ ايمنی

همان طور كه می دانيد وسايل و البسۀ ايمنی از ملزومات پايۀ رعايت ايمنی بر روی كشتی 
به حساب می آيند. اين وسايل انواع و اقسامی دارند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد. 
هدف: هدف از اين بخش شناخت انواع روش های استفادة صحيح از وسايل و البسۀ 
ايمنی روی كشتی و اهميت استفاده از البسۀ اندازه و مناسب با توجه به وظايف 

محول شده است.

ـ 1ـ کاله ايمنی ـ 1 1
توصیه: بهتر است كاله ايمنی به عنوان مهم ترين وسيلۀ محافظت كننده در مقابل 
خطرات احتمالی روی كشتی به هنرجو معرفی شده و در مورد خطرات عدم استفاده 
از اين وسيله تذكرات الزم داده شود. می توان برای مثال عنوان كرد: همان طورکه 
يک سرباز در میدان نبرد هرگز کاله آهنی خود را از سر بر نمی دارد، يک 
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دريانورد نیز بايد همیشه کاله ايمنی خود را بر سر داشته باشد. 
در اين بخش بايد از پيش تنظيم كردن بند و قسمت داخلی كاله با محيط كاسۀ 
سر هنرجو، و همچنين درست استفاده كردن از كاله ايمنی در كارگاه به هنرجو 

آموزش داده شود. 

دانستن  استفادة صحيح  و  اهميت  درک  از  است  بهتر  هنرآموز  ارزيابی:  روش 
كند.  اطمينان حاصل  هنرجو  توسط  كارگاه  در  ايمنی  كاله  پوشيدن  روش 

ـ 1ـ گوشی حفاظتی ـ 1 2
توصیه: آسيب های وارد شده به دستگاه شنوايی در كليۀ موارد، غيرقابل برگشت 
و جبران ناپذير است. محيط های پر سر و صدا مانند موتورخانه كشتی جزء اماكنی 
هستند كه حضور در اين گونه فضاها بدون محافظت مناسب از گوش ها عوارض 
جبران ناپذيری را به همراه خواهد داشت. توصيه می شود كه اهميت اين مطلب به 

هنرجويان تفهيم شود. 
 روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

روش پوشيدن گوشی حفاظتی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

ـ 1ـ عینک ايمنی ـ 1 3
توصیه: ورود اجسام خارجی به چشم ها بسيار آزاردهنده و آسيب رساننده است. 
همان طوركه می دانيد گرد و غبار و يا ريزگردها می توانند به دستگاه بينايی آسيب 

فعالیت کالسی

هنرجو بايد به اهميت استفاده از كاله ايمنی واقف شود و خود بتواند ُمبلّغی برای 
استفاده از كاله ايمنی روی كشتی باشد. 
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و  زنگ  ورود  از  ناشی  كه  آسيب هايی  به  نسبت  آسيب ها  اين گونه  اما  برسانند. 
اجسام  است  بهتر  است.  ناچيز  بسيار  بينايی هستند،  دستگاه  به  فلزی  براده های 
خارجی ای كه احتمال ورودشان به دستگاه بينايی وجود دارد درجه بندی شده و بر 

اهميت خطر ورود زنگ و براده های فلزی به چشم تأكيد بيشتری شود. 
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

روش پوشيدن عينك ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

4ـ1ـ1ـ صورتک
می شوند.  استفاده  متفاوت  مصارف  برای  مختلفی  انواع  در  صورتك ها  توصیه: 
به عنوان مثال برای مقابله با گرد و غبار، ريزگردها، بخارات سبك ناشی از مشتقات 
نفتی و شيميايی و همچنين برای پيشگيری از شيوع بيماری های قابل اشاعه، انواع 
مختلفی از آنها استفاده می شوند. بهتر است مراجع ايمنی و پزشكی در اين موارد 

مورد مشاوره قرار گيرند.
در هنگام انجام وظايفی كه ايجاد گرد و غبار و بخارهای شيميايی خطرناک می كنند، 
و  لنگراندازی  رنگ آميزی،  و  زنگ زدايی  كشتی،  انبارهای  و  عرشه  نظافت  مانند 
تخليه و بارگيری بارهای فله  مثل غالت، خاک های معدنی و مواد نفتی و شيميايی 

نيز بايد از صورتك مناسب استفاده شود. 
بعضی از انواع صورتك ها مجهز به صافی )Filter( قابل تعويض خود هستند. در اين گونه 

موارد قبل از اينكه صافی صورتك كاركرد خود را از دست دهد، بايد آن را تعويض كرد.
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 

انواع و روش استفاده از صورتك در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 
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ـ 1ـ دستكش ايمنی 5 ـ1
توصیه: دستكش ايمنی نبايد ايمنی شخصی فرد استفاده كننده را تحت تأثير منفی 
قرار دهد. بلكه بايد به ايمنی فرد كمك كند. مثاًل يك جفت دستكش پارچه ای كاماًل 

آغشته به روغن نمی تواند كارايی الزم را برای حفظ ايمنی داشته باشد. 
هنرجو بايد قابليت تشخيص انواع دستكش ايمنی از يكديگر و موارد استفادة هر يك 

را تشخيص دهد. 

روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 
انواع و روش استفاده از دستكش ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

6ـ1ـ1ـ کفش ايمنی
توصیه: كفش ايمنی، محافظ بسيار مطمئنی برای پای دريانوردان است. حوادث 
بسيار  نيز  موارد  برخی  در  و  نبوده اند  كم  ايمنی  كفش  از  استفاده  عدم  ناشی از 
جبران ناپذيرند. كفش ايمنی همچون كاله ايمنی روی عرشه، داخل انبارها و مخازن، 
در ايستگاه های مهار سينه  و پاشنۀ كشتی و در موتورخانه بايد توسط خدمه پوشيده 
شوند. كفش جزء البسۀ ايمنی ای است كه حتماً بايد اندازة پای استفاده كننده باشد، 
زيرا در صورت عدم رعايت اندازة مناسب، خود كفش ممكن است موجب التهاب های 
بايد در هنگام پوشيدن كاماًل بسته شود،  پوستی مانند تاول شود. بندكفش حتماً 

طوری كه كفش به هيچ عنوان از پا خارج نشود.
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح  و دانستن 
انواع و روش استفاده از كفش ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

7ـ1ـ1ـ کمربند ايمنی
توصیه: كمربند ايمنی يكی از ابزارهای حفاظتی در محل هايی است كه احتمال 
افتادن از ارتفاع وجود دارد. در هنگام استفاده عالوه بر اطمينان از سالم بودن طناب 
و قالب ها بايد توجه داشت كه قالبی كه طناب ايمنی كمربند از آن منشعب می شود 
بايد هنگام بستن كمربند دقيقاً در پشت شخص قرار گيرد. اين بدان دليل است كه 
اگر فرد سقوط كرد كمربند موجب شكستگی كمر او نشود. كمربند های ايمنی بايد 

توسط سازندگان معتبر تأييد شده ساخته شوند.  
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8ـ1ـ1ـ لباس کار ايمنی
توصیه: لباس كار ايمنی همچون كاله و كفش ايمنی روی عرشه، داخل انبارها 
و مخازن، در ايستگاه های مهار سينه و پاشنۀ كشتی و در موتورخانه بايد توسط 
خدمه پوشيده شوند. لباس كار ايمنی حتماً بايد اندازة شخص استفاده كننده باشد، 
در غير اين صورت، اگر لباس ايمنی برای فرد كوچك باشد، ممكن است هنگام كار 
ايجاد مزاحمت كند و اگر بزرگ باشد، ايمنی شخص را با گيركردن به دستگاه ها و 

زوايد آنها مورد مخاطره قرار دهد. 
روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح و روش 

استفاده از لباس كار ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 

فعالیت کالسی
 

1 كابين ها و اماكن عمومی كشتی بايد از نظم و نظافت كامل برخوردار باشند.
پاسخ: همان طوری كه در مفاهيم دينی به نظم و نظافت اهميت فراوان داده شده 
است بايد دانست كه كشتی نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و نظم و نظافت در كشتی 
روی كشتی  فعاليت های  تمامی  است،  طوری كه  برخوردار  بااليی  بسيار  اولويت  از 
مستقيم يا غيرمستقيم تحت تأثير دو عامل مهم فوق هستند. همان گونه كه نظم 

2ـ1ـ اصول اولیۀ ايمنی 

ايمنی روی كشتی معموالً به ايمنی روی عرشه و در موتورخانه و آشپزخانه طبقه بندی 
می شود. اصول اوليۀ ايمنی، اصولی است كه فارغ از بخش های مختلف كشتی در 

تمامی قسمت ها بايد در نظر گرفته شود.

روش ارزيابی: بهتر است كه هنرآموز از درک اهميت استفادة صحيح و روش 
استفاده از كمربند ايمنی در كارگاه توسط هنرجو اطمينان حاصل كند. 
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و نظافت می تواند باعث ایجاد محیطی سالم و افزایش روحیۀ کاری، کیفیت وظایف 
محوله و کیفیت ایمنی شود، عدم رعایت نظم و نظافت باعث کاهش روحیه، ایجاد 
محیط ناسالم و غیربهداشتی و پایین آمدن سطح ایمنی و کیفیت کار می شود. هنرجو 
باید با راهنمایی های هنرآموز به اهمیت رعایت نظم و نظافت پی برده و بیاموزد که این 

مهم را در کلیۀ امور حتی امور آموزشی رعایت کند. 
2 دریانوردان تازه وارد باید تا فراگیری آموزش کامل موارد ایمنی، تحت نظر افراد 

ارشدتر از خود کار کنند. 
پاسخ: در تمامی محیط های بستۀ کاری مانند کشتی، همواره موارد ایمنی وجود 
دارد که برای افراد تازه وارد، آشنایی با آنها مستلزم گذشت زمان، تمرین و یادگیری 
مهارت های خاص است. افراد ارشدتر و با سابقه از تجربیات بیشتری در موارد ایمنی 
برخوردارند و در این خصوص می توانند با آشناسازی افراد تازه وارد با موارد ایمنی، 
آنها را برای یادگیری کامل ایمنی روی کشتی آموزش دهند. این مهم باعث افزایش 
سطح ایمنی و کاهش خطرات بالقوه ناشی از عدم داشتن آموزش کافی در موارد 

ایمنی می شود.
هنرجو باید با راهنمایی های هنرآموز به اهمیت سلسله مراتب و احترام به پیشکسوتان 
و لزوم یادگیری از آنان پی برده و بیاموزد که این مهم را در کلیۀ امور حتی امور 

آموزشی رعایت کند.
باید حتماً  یا درحال سوختن )چراغی که چشمک می زند(  3 چراغ های سوخته 

شوند. تعویض  مربوطه  توسط خدمه 
پاسخ: همواره باید نورکافی و استاندارد که با محاسبات فنی برای فضاهای مختلف 
کشتی درنظر گرفته شده است، تأمین شود. این مهم بدون پایش مستمر المپ ها و 
چراغ های کشتی توسط خدمۀ قسمت مربوط به آن میسر نمی شود. در کشتی به علت 
وجود لرزش، احتمال سوختگی المپ ها بیشتر است. بنابراین الزم است در فواصل 
زمانی معین این پایش اعمال شود. عدم وجود نور کافی و استاندارد، منجر به افزایش 
حوادث ناشی از کاهش دید و بینایی می شود. نکتۀ دیگر آن است که تنها خدمۀ 
مربوطه، اجازۀ انجام امور مربوط به برق  کشتی را دارند و هنرجو باید بیاموزد که در 

این گونه موارد خود شخصاً وارد عمل نشده و فقط اطالع رسانی کند. 
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4 تابلوهای راهنمای ايمنی بايد خوانا و آسان باشند و تميز نگه داشته شوند.
پاسخ: همۀ افراد كشتی و حتی افراد خارج از كشتی زمانی كه روی كشتی هستند 
بايد بتوانند تابلوها و نشانه های ايمنی را درک كرده و در صورت لزوم اطالع رسانی 
كنند. اين بدان دليل است كه تابلوها و نشانه های ايمنی رابطۀ مستقيم با مسائل مهم 
ايمنی داشته و عدم به كارگيری نكات مشروحه و يا خواسته شده روی آنها، خطرات 
جبران ناپذيری می تواند در پی داشته باشد. به همين جهت اين تابلوها و نشانه های 
ايمنی بايد بسيار ساده و آسان و قابل فهم بوده، به راحتی خوانده شوند، در محل 
مناسب نصب شده باشند و تميز و قابل رؤيت باشند. هنرجو بايد اهميت اين تابلوها 
و نشانه های ايمنی را بياموزد و ضمن آشنايی با آنها بتواند آنها را توضيح دهد )تابلوها 

و نشانه های ايمنی به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده اند(.  

5 تمام بارها و اجسام سنگين يا قابل حركت بايد در كشتی به صورت صحيح و ايمن 
مهار شوند.

ابعاد  و  جهات  در  متفاوتی  حركات  دارای  كشتی  می د انيد  كه  همان طور  پاسخ: 
مختلف است. برای مقابله با اين حركات احتمالی و جلوگيری از انتقال مستقل نيروی 
امواج دريا وارد بر كشتی به بارها و اجسام سنگين، الزم است با مهار صحيح و ايمن 
به يكپارچه سازی هرچه بيشتر بارها و اجسام با بدنۀ كشتی پرداخت. اين بدان دليل 
است كه در صورت عدم مهار مناسب و كافی، بارها و اجسام ممكن است جابه جا شده 
و تعادل كشتی را برهم زده و شناور از نظر تعادلی ناپايدار شود. هنرجو بايد اهميت 
بارچينی مبتنی بر تعادل و مهار صحيح و ايمن را درک كرده و حتی در مواردی 
مانند وسايلی كه بايد داخل محل زيست، كابين ها، سالن ها، پل فرماندهی، موتورخانه 
و آشپزخانه مورد استفاده قرار گيرند، با تشخيص احتمال جابه جايی نسبت به مهار 

كامل آنها اقدام كند. 
6 تمامی درها در صورت باز يا بسته بودن بايد كاماًل مهار شوند.

پاسخ: درب های كشتی به جز در موارد ضروری و تحت كنترل، بايد همواره بسته 
نگه داشته شوند. همۀ درب های كشتی دارای ساز و كار مهار درب در حالت باز يا 
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بسته هستند. اين بدان دليل است كه در اثر حركات احتمالی كشتی، درب ها بدون 
دخالت خدمه باز يا بسته نشوند. باز و بسته شدن ناگهانی درب می تواند خطرات جانی 
مانند قطع انگشتان را نيز درپی داشته باشد. هنرجو بايد اهميت كنترل درب ها در 
ورود و خروج، مخصوصاً موارد ايمنی و امنيتی درب ها و درب های ضد آب را بداند و 
روش كار كليۀ درب ها را بياموزد )اطالعات مربوط به درب های ضد آب به پيوست در 

كتاب همراه هنرجو آورده شده است(. 
7 بدون نظارت و راهنمايی افراد متخصص از هيچ گونه مادة شيميايی استفاده نكنيد. 
در هنگام استفاده با توجه به عالئم درج شده روی آن از خطرات احتمالی و راه های 

مقابله با آن آگاه باشيد.
پاسخ: مواد شيميايی روی كشتی كاربردهای بسياری دارند. از آنجايی كه اين گونه 
از آنها ضمن مراجعه به  بايد برای استفاده  مواد و تركيبات آنها ناشناخته هستند 
دستورالعمل، عالئم درج شده بر روی آنها و توصيه های پزشكی مربوط به آن مادة 
شيميايی، از نظارت و راهنمايی افراد متخصص بهره جست. عدم در نظرگيری و انجام 
هر يك از موارد اشاره شده می تواند خطرات غيرقابل جبرانی را در پی  داشته باشد. 
هنرجو بايد به اهميت استفاده تحت نظارت از مواد شيميايی پی برده و با خطرات 
احتمالی استفاده از اين گونه مواد آشنايی پيدا كند، ضمناً بايد توجه داشت كه در 
هنگام استفاده از مواد شيميايی، البسه و ابزار الزم بايد استفاده شود، مانند: دستكش 
مخصوص، پيش بند، عينك و صورتك مخصوص )عالمات مندرج روی مواد شيميايی 

و كمك های اوليۀ آنها به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.
از هنرجو انتظار می رود در اين بحث كالسی، از نقطه نظر ايمنی محل تحصيل خود، 
شامل كالس، راهروها، كارگاه ها، محوطه و كاًل هنرستان محل تحصيل خود را بررسی 
كرده و با ديدی برآمده از مفاهيم پدافند غيرعامل، نظرات و انتقادات احتمالی خود 

را بيان كند. 
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يكی از مواردی که باعث ايجاد خفگی در کشتی ها شده است و حتی می تواند در 
خشكی هم اتفاق بیفتد، ترکیب سفیدکننده ها با جرم گیرها برای نظافت کاشی ها 
و کف حمام و دستشويی است. بايد به هنرجو اکیداً تذکر داده شود که اين دو 
نبايد با هم ترکیب شوند، در غیر اين صورت، گازهای بسیار مسموم کننده ای 

متصاعد می شود که استنشاق اين گازها می تواند به خفگی منجر شود. 

نكته:

8 هرگونه نشت مواد نفتی و يا نظير آن بايد به سرعت گزارش و رسيدگی شود.
اين  باشد كه  آلودگی نفتی  برای يك  نشت مواد نفتی می تواند مقدمه ای  پاسخ: 
آلودگی، محيط زيست ارزشمند دريايی را می تواند مورد مخاطره قرار دهد. بنابر اين 
نظر به اهميت حياتی موضوع، بايد به سرعت گزارش و به آن رسيدگی شود. عالوه  بر 
آن، غير از آلودگی، نشت مواد نفتی و روغنی می تواند منشأ خطرات ديگری نظير 
شكستگی ناشی از ليز خوردن و حتی ايجاد ضربۀ مغزی باشد. هنرجو بايد به اهميت 
محيط زيست ارزشمند دريايی و محافظت همه جانبه از آن، و رعايت ايمنی بيشتر 
در هنگام جلوگيری از نشت مواد نفتی و پاكسازی آلودگی احتمالی پی ببرد. هنرجو 

نبايد اين گونه موارد را هرگز كم اهميت تلقی كند.  

3ـ 1ـ ايمنی در عرشه، انبارها و مخازن کشتی

هدف: هدف از اين بخش، آشنايی هنرجويان با ايمنی و به كارگيری اصول آن در 
عرشه، انبارها و مخازن كشتی است.

توصیه: با توجه به حجم باالی كار روی عرشۀ كشتی كه اهم آن تخليه و بارگيری 
است ايمنی روی عرشه و در انبارها و مخازن كشتی بسيار حائز اهميت است. در 
اين خصوص بررسی، پيش بينی، جلوگيری و مديريت خطرات احتمالی از جمله 
انبارها و مخازن  ايمنی روی عرشه و داخل  ارتقای  وظايفی است كه در راستای 

كشتی نيازمند توجه ويژه است. 
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فعالیت کالسی

1 بررسی جرثقيل ها و تجهيزات تخليه و بارگيری قبل از استفاده بايد انجام شود.
 Safe( پاسخ: تمام ادوات و تجهيزات تخليه و بارگيری دارای آستانۀ ايمنی بار
Working Load يا SWL( هستند كه ميزان استفادة واقعی بايد با فاصلۀ ايمن 
 از آستانۀ ايمنی بار كمتر باشد. تمام تجهيزات و ادوات تخليه و بارگيری اعم از 
جرثقيل ها، قالب ها، طناب های فلزی، قرقره ها و ... بايد قبل و هنگام عمليات تخليه 
و بارگيری برای رعايت آستانۀ ايمنی بار و شرايط عمومی مورد بررسی و بازرسی 
قرار گيرند. در غير اين صورت و در صورت عدم رعايت آستانۀ ايمنی بار يا ايمن 
نبود تجهيزات و ادوات تخليه و بارگيری مثاًل خوردگی طناب های فلزی يا عدم 
وجود روان كننده ها در قرقره ها يا شنيدن صداهای ناهنجار از جرثقيل ها، احتمال 
خطرات ناشی از نارسايی ادوات و تجهيزات تخليه و بارگيری بسيار باال خواهد بود.

2 كاربری سكان، جرثقيل ها و چرخ دوار فقط برای افرادی كه گواهی نامه استفاده 
از آن را دارند مجاز است.

تمرين،  نيازمند آموزش،  نقليه  وسيلۀ  هرگونه  با  رانندگی  همان طوركه  پاسخ: 
آزمون و نهايتاً دريافت گواهی نامه برای استفادة آن وسيله نقليه است، در مورد 
سكان، جرثقيل ها و چرخ دوار نيز به دليل پيچيدگی و عدم آشنايی ابتدايی خدمه، 
مراحل اشاره شده بايد حتماً طی شده و گواهی نامۀ مربوط به آن صادر شود. افراد 
آموزش نديده و فاقد مدارک الزم می توانند برای ايمنی خود، ديگران و حتی كشتی 
و بار آن خطر آفرين باشند. در صورت نداشتن گواهی نامه های الزم، اگر حادثه ای 

اتفاق بيفتد افراد خاطی صد در صد مقصر شناخته خواهند شد. 
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3 ارتباط فعال اعم از راديويی و غير از آن بين عوامل تخليه و بارگيری روی كشتی 
و همين طور بين بندر و كشتی بايد برقرار شود.

پاسخ: به منظور ارتقای سطح كيفی ايمنی عمليات تخليه و بارگيری و پيشگيری 
از حوادث احتمالی، ارتباط راديويی و غيره بين بندر و كشتی بايد به صورت پايدار 
ايجاد شود. اين مهم باعث هماهنگی بيشتر و بهره وری باالتر و در نهايت سهولت 
در انجام عمليات می شود. عدم ايجاد خط ارتباطی بين بندر و كشتی غير از آنكه 
باعث كاهش سطح كيفی ايمنی و كندی عمليات می شود، در صورت بروز حوادث 
كندی  با  مهار  و  كنترل  روند  نفتی،  نشت  يا  آتش سوزی  مانند  ناگوار  اتفاقات  و 
پيش خواهد رفت كه اين خود ممكن است به گستردگی مقطعی حادثه دامن بزند. 
هنرجو بايد به اهميت اطالع رسانی در اسرع وقت به سلسله مراتب كاری خود پی 

برده و قابليت انتقال پيام و ايفای نقش پيام رسان در موارد ضروری را بيابد. 
تردد  جهت  عرشه  روی  نامساعد  هوای  هنگام  در  نجات  موازی  طناب های   4
افراد كشتی  نامساعد، تردد  بروز هوای  احتمالی خدمه نصب می شود. در صورت 
نيز جز برای مواردی كه مربوط به ايمنی می شود نبايد صورت گيرد و در صورت 

ضرورت فرد حتما بايد جليقه نجات  بپوشد.
پاسخ: در هنگام هوای خراب، تردد روی عرشه تنها محدود به مواردی می شود كه 
مربوط به ايمنی باشند، مانند نجات جان انسان و يا كشتی و متعلقات آن. در اين 
شرايط استفاده از جليقۀ نجات الزامی است. در دريای طوفانی، طناب های موازی 
نجات روی عرشه به منظور جلوگيری از افتادن خدمه به دريا در زمان عبور احتمالی 
بايد حتماً تعبيه گردند. هرگونه عبور و مرور تا جای ممكن بايد از بين اين مسيِر 
نظير  حوادثی  است  ممكن  خدمه  برای  اين صورت،  غير  در  شود.  انجام  مشخص 
افتادن در دريا و يا شكستگی و جراحت بدنی پيش بيايد. هنرجو بايد به اهميت 
رعايت ايمنی بيشتر در هنگام هوای نامساعد و دريای طوفانی پی برده و بداند انجام 
هرگونه عمليات در اين شرايط، بايد با رعايت ايمنی كامل و كسب اجازه از افراد 

مسئول و تحت نظارت افراد با تجربه تر انجام شود. 
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5 تمام مهار بارهای روی عرشه و داخل انبار در هنگام هوای نامساعد بايد به صورت 
مرتب توسط فرد مسئول بازرسی شود.

افراد  روزمر ة  وظايف  جزء  انبار  داخل  و  عرشه  روی  بارهای  مهار  پايش  پاسخ: 
روی كشتی محسوب می شود. در هنگام هوای نامساعد، به دليل شرايط اضطراری 
پيش آمده، اين پايش مستمر اهميت بيشتری يافته و بهتر است در فواصل زمانی 
كوتاه تری تكرار شود. اين بدان دليل است كه مهارها ممكن است در اثر لرزش و 
حركات كشتی، شل شده، قدرت نگهداری خود را از دست داده و در نهايت جابه جايی

بار اتفاق بيفتد كه اين موضوع می تواند بسيار خطر آفرين باشد. همان طور كه در 
تصوير زير مشاهده می شود، جابه جايی بار می تواند يك اتفاق زنجيره ای باشد كه 
مانند دومينو باعث جابه جايی بارهای بيشتر و در صورت تداوم حتی به غرق شدن 
كشتی بينجامد. هنرجو بايد به اهميت پايش مداوم مهارها پی برده و بداند كه اگر 
بارهای كشتی از مهار كافی برخوردار نباشند، چه اتفاقاتی ممكن است متعاقب  آن 

رخ دهد.   

كمبود  به  مشكوک  فضايی  كه  كشتی  مخازن  و  انبارها  داخل  در  كار  هنگام   6
اكسيژن يا توليد گازهای سمی را دارد فضا بايد قبل از ورود برای وجود اكسيژن 

كافی يا نبود گازهای سمی بررسی شود و تهويه فضا در تمام مدت الزامی است.
پاسخ: همان طوركه در بخش ورود به فضاهای بسته توضيح داده شد، پايش جو 
فضای بسته يك پايش مستمر و مداوم است و حتی با وجود تهويۀ پايدار اگر در هر 
مرحله، نشانه ای حاكی از كاهش سطح اكسيژن و يا وجود گازهای سمی مشاهده 
يا گزارش شود، فضا بايد بار ديگر برای وجود اكسيژن كافی و نبود گازهای سمی 
بررسی شده و تهويه نيز همواره ادامه يابد. در اين شرايط، تا زمان اطمينان يافتن 
پايش  با  اگر  نيست.  مجاز  بسته  فضای  در  كاركردن  و  ورود  مسئول،  فرد  مجدد 
مستمر فضای بسته ساده انگارانه برخورد شود، دست كم گرفتن اين ايمنی بسيار 
با اهميت، می تواند حوادث جبران ناپذيری مانند خفگی منجر به فوت را به همراه 
داشته باشد. هنرجو بايد بياموزد كه ورود و كار كردن در فضای بسته مستلزم درنظر 
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گرفتن حداكثر ايمنی و تابعيت محض از دستورات فرد مسئول و راهنمايی های 
افراد با تجربه تر است. در ضمن، درک هنرجو نسبت به حساسيت جو فضای بسته 
كرد،  نفس  تنگی  احساس  اگر  شرايطی  هر  در  كه  بياموزد  و  يافته  افزايش  بايد 

بالفاصله با اطالع از فضای بسته خارج شود.
7 كار در انبار يا مخزنی كه در حال تخليه و بارگيری است ممنوع  است.

و  تخليه  عمليات  هنگام  در  كه  مخاطراتی  و  انسان  اهميت جان  به دليل  پاسخ: 
بارگيری در انبارها و مخازن وجود دارد، كار در انبار يا مخزنی كه در حال تخليه  
و بارگيری است ممنوع است. اين بدان دليل است كه خطرات بالقوه در اين گونه
فضاها بسيار بيشتر از زمان های عادی است. عدم رعايت اين نكتۀ ايمنی ممكن است 
مخاطرات جانی در پی  داشته باشد. هنرجو با دانستن اين نكتۀ ايمنی بايد بياموزد 
يا مخزن در حال  انبار  اولويت داشته و كار در  بر كار  ايمنی در هر شرايطی  كه 
تخليه و بارگيری به دليل وجود مخاطرات فراوان از لحاظ ايمنی توجيه پذير  نيست. 
8 هرگونه نشت مواد نفتی و يا نظير آنها بايد به سرعت گزارش و رسيدگی شود.

بر  عالوه  مثاًل  است.  بررسی  قابل  متفاوتی  زوايای  از  نفتی  مواد  نشت  پاسخ: 
اتالف اين گونه مواد كه در مواقعی بسيار گران قيمت است، می تواند باعث كاهش 
بهره وری ماشين آالت مانند نشت روغن هيدروليك، ايجاد حريق به واسطۀ نشت 
مانند  ايجاد خطرات جانی  دريايی و حتی  آلودگی  ايجاد  يا  اشتعال  قابل  مايعات 
شكستگی و جراحت بدنی به واسطۀ ليز خوردن روی سطح روغنی يا نفتی شود. 
بنابراين اين گونه نشتی ها بايد به سرعت رفع و اثرات آن پاكسازی شود. در صورت 
عدم رسيدگی، رخدادهای بسيار ناگواری همچون حوادثی كه شرح داده شد ممكن 
نظير آن بسيار  يا  و  نفتی  بياموزد كه نشت مواد  بايد  است حادث شوند. هنرجو 
حائز اهميت است و گزارش فوری آن ضروری ترين وظيفه به شمار می آيد. در اين 
خصوص، جلوگيری آنی از اشاعه و پاكسازی نهايی نشت نفتی در قالب تيم های 

مبارزه با آلودگی دريا از اقدامات بعدی است.

هيچ  يا  و  نگيريد  قرار  طناب سيمی  يا  طناب  هيچ  داخلی  حلقۀ  در  9 هيچ گاه 
قسمت از بدن خود را در آن قرار ندهيد. از طناب يا طناب سيمی ای كه تحت فشار 

است فاصلۀ كافی بگيريد.



25

بخش دوم: واحد های یادگیری

پاسخ: كار با طناب به خصوص در ايستگاه های مهار سينه و پاشنۀ كشتی بايد با 
رعايت ايمنی كامل توأم باشد. همان طوركه قباًل شرح داده شد، افراد تازه وارد تا 
يادگيری كامل آموزش های الزم به هيچ وجه نبايد در هنگام پهلوگيری و جداسازی 
در وظايف پرمخاطره استفاده شوند. در اين خصوص، نحوة ايستادن، گرفتن و دادن 
طناب طوری كه اندام ديگر مانند پاها و دست ها را به مخاطره نيندازد و قرارگرفتن 
بدن در خارج از حلقۀ داخلی طناب ها از اهميت حياتی برخوردار است. همچنين، 
دانستن اندازة فاصلۀ كافی و رعايت اين فاصله از طناب تحت فشار از موارد بسيار 
مهم ايمنی محسوب می شود. طناب تحت فشار، طنابی است كه بسيار محكم شده 
و اين استحكام به صورت لحظه ای افزايش می يابد و از نشانه های آن اين است كه 
در اثر اين سفت شدن، صدا توليد می شود. عدم رعايت اين موارد می تواند خطرات 
جانی مانند قطع عضو و يا فوت آنی در اثر پاره شدن و يا بريدگی ناگهانی طناب يا 
طناب سيمی، را به همراه داشته باشد. هنرجو بايد ضمن پی بردن به اهميت موارد 
ايمنی مذكور بداند كه در هنگام كار در ايستگاه های مهار سينه  و پاشنۀ كشتی با 

هوشياری و ايمنی كامل انجام وظيفه كند. 
10 هنگام تخليه و بارگيری كاال از بار درحال بلند شدن توسط جرثقيل به اندازه 

كافی فاصله بگيريد و به هيچ وجه از زير آن عبور  نكنيد.
يا  از نزديكی  بالقوه است؛ عبور  پاسخ: بار معلق توسط جرثقيل خود يك خطر 
زير آن از لحاظ ايمنی، زمانی كه مسير ديگری برای عبور يا مكان امن تری برای 
بار  از  بخشی  يا  نيست. چرا كه خطر سقوط همه  معقوالنه  دارد،  ايستادن وجود 
به  با  ايمنی  فاصلۀ  رعايت  عدم  يا  بار  زير  از  عبور  در صورت  دارد.  وجود  همواره 
مخاطره انداختن جان خود، اصول مسلّم ايمنی نيز ناديده  انگاشته می شود. هنرجو 
يا  از زير  از عبور  تا جای ممكن  بار معلق،  از  با پی بردن به مخاطرات ناشی  بايد 

ايستادن در نزديكی بار معلق پرهيز كند. 

از هيچ گونه ماده شيميايی استفاده  افراد متخصص  11 بدون نظارت و راهنمايی 
نكنيد. در هنگام استفاده با توجه به عالئم درج شده روی آن از خطرات احتمالی و 

راه های مقابله با آن آگاه باشيد.
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می تواند  بی شك  شيميايی  مواد  با  كار  ايمنی،  رعايت  عدم  صورت  در  پاسخ: 
خطرات جبران ناپذيری مانند آسيب های تنفسی، پوستی و غيره را به همراه داشته 
باشد. به همين دليل بدون حضور و پايش افراد مسئول نبايد با مواد شيميايی كار 
كرد. در اين خصوص، اطالعات مندرج روی اين گونه مواد مانند عالمات، خطرات 
ناشی از استفادة نادرست و راهنمای كمك های اوليۀ پزشكی در صورت بروز سوانح 
ناشی از مواد شيميايی، بسيار حائز اهميت است و فرد مسئول بايد به آنها اشراف 
داشته باشد. هنرجو بايد با درک عميق خطرات ناشی از كار با مواد شيميايی بدون 
داشتن اطالعات مربوط به آن پرهيز كند و همواره تحت نظارت و راهنمايی افراد 

متخصص قرار گيرد. 
12 در هنگام شب يا در تاريكی نوار منعكس كنندة نور روی لباس كار خدمه بايد 

در سينه، پشت بازوان يا ساعد و ران ها يا ساق پا قابل رؤيت باشد.
نور  نوارهای منعكس كنندة  نيز مشاهده می كنيد  همان طوركه در تصوير  پاسخ: 
در مواضع ذكر شدة باال قابل رؤيت هستند كه اين نوارها برای ديده  شدن خدمه 
و حدود اندام آنها در هنگام شب و يا در تاريكی روی لباس كار ايمنی تعبيه شده 
است. همان گونه كه وجود اين نوارها باعث پی بردن به  حضور افراد و پيشگيری از 
خطرات احتمالی می شود، عدم وجود آنها می تواند منجر به برخوردهای ناگهانی 
بين افراد يا برخورد با اجسام معلق توسط جرثقيل به علت عدم ديد كاربر جرثقيل 
شود. لباس های كار ايمنی بدون نوارهای شبرنگ، از ايمنی كامل برخوردار نيست. 
هنرجو بايد در هنگام شب يا تاريكی همواره به نورهای منعكس شده از اين گونه 

نوارها كه بسيار پركاربرد هستند، توجه كافی داشته باشد.

13 روی عرشه و داخل انبارها و مخازن و انبارها و در موتورخانه عالوه بر لباس و 
كفش ايمنی، كاله ايمنی هميشه بايد استفاده شود

ايمنی توضيح داده شد، پوشيدن لباس و  البسۀ  پاسخ: همان طوركه در قسمت 
كفش و كاله ايمنی و در موارد لزوم استفاده از گوشی، عينك و صورتك، بی شك 
برای محافظت شخص در برابر خطرات احتمالی ضروری است. هنرجو بايد با درک
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اهمیت استفاده از پوشش ايمنی كامل از خطرات احتمالی عدم پوشش ايمنی 
كامل نيز آگاهی يابد.

4ـ 1ـ  ايمنی در موتورخانه

به  توجه  با  و  موتورخانه  و دستگاه های  ماشين آالت  باالی  اهميت  به  نظر  هدف: 
شرايط محيطی غيرقابل اجتناب آن نظير سر و صدا و گرمای بيش از اندازه، ايمنی 
آن جمله  از  دارد.  ويژه ای  ابعاد  همچنين  و  داشته  اهميت  بسيار  موتورخانه  در 
اجتماعی  ايمنی  و  ايمنی  پوشش  روی  تمركز خاص  با  فردی  ايمنی  به  می توان 
هنگام كار گروهی اشاره كرد. هنرجو بايد با بازديد علمی از موتورخانۀ كشتی با 

ايمنی كار در موتورخانه آشنا شود. شرايط و اصول 

را  خود  دست  باشد،  باال  بسیار  است  ممكن  اجسام  دمای  موتورخانه  در   1
محافظت کنید.

پاسخ: استفاده از دستكش ايمنی مناسب
2 در موتورخانه ارتفاع بعضی نقاط ممكن است بسیار کوتاه باشد، سر خود را 

محافظت کنید.
پاسخ: استفاده از كاله ايمنی

3 در موتورخانه صدای ماشین آالت و موتور کشتی ممكن است بسیار مهیب 
باشد، گوش خود را محافظت کنید.

پاسخ: استفاده از گوشی محافظتی
را  پای خود  باشند،  لیز  و  برخی سطوح ممكن است روغنی  در موتورخانه   4

کنید. محافظت 
پاسخ: استفاده از كفش ايمنی

5 در مواد شیمیايی ممكن است گازها و بخارات سمی وجود داشته باشد، دهان   
و بینی خود را محافظت کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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 5ـ  1ـ ايمنی در آشپزخانه

هدف: بهداشت و نظافت آشپزخانۀ كشتی تا اندازة زيادی باعث ارتقای سطح سالمت 
روی كشتی می شود. در اين خصوص بايد از سالمت خدمۀ آشپزخانه، سالم بودن 
مواد مصرفی و بهداشت و نظافت آشپزخانه، ظروف و وسايل آن، به طور مستمر 
بايد به اهميت بهداشت و نظافت  اطمينان حاصل شود. هنرجو برای اين منظور 
فردی و محيطی آشپزخانه پی  برده و تبعات اجتماعی ناشی از عدم رعايت موارد 

فوق را درک كند.

پاسخ: استفاده از صورتك ايمنی مناسب
جوشكاری اشعه های نورانی بسیار مضری پراکنده می کند، چشم خود را   6

کنید. محافظت 
پاسخ: استفاده از دستكش  و صورتك جوشكاری. 

صورت  در  که  چرا  است.  حساس  بسیار  کارکردن  تنها  که  بداند  بايد  هنرجو 
بروز حوادثی نظیر سقوط از پله يا بلندی، بی حال شدن در اثر کاهش آب بدن 
يا افتادن فشار خون و نظاير آنها، ديگر هیچ کس در کنار شخص وجود ندارد 
تا برای دريافت کمک، اطالع رسانی کند. از اين رو است که هرگاه شخصی به 
تنهايی در موتورخانه کار کند بايد حضور خود را در فواصل زمانی معین به اتاق 

کنترل موتورخانه يا پل فرماندهی اطالع دهد.

توضیح نكته
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هدف از اين تحقیق، سنجش استعداد هنرجو از درک موارد ايمنی در آشپزخانه 
است. مواردی نظیر: ايمنی در کار با اجاق گازهای برقی و گازی، کار با اجسام 
نگهداری  روش  و  مصرف  تاريخ  آشپزخانه،  نظافت  و  بهداشت  بُرنده،  و  داغ 
مواد غذايی و مبارزه با حشرات موذی از جمله مواردی است که انتظار می رود 

هنرجو به آنها اشاره کند.  

تحقیق 

فعالیت  کالسی

عكس 1: درست
توضیح: قبل  از كار در آشپزخانه بايد دست ها شسته شوند و تصوير شمارة 1 به 

نشانۀ ايمنی اشاره دارد كه توصيه به شستن دست ها می كند.

عكس 2: نادرست
توضیح: ظرف حاوی غذا در حال سر رفتن است كه اين می تواند بسيار خطرناک 
آشپز  لباس  مانده اند.  باقی  نشسته  آشپزی  لوازم  و  است  آلوده  كار  ميز  باشد. 

تميز  نيست. 

عكس 3: نادرست
توضیح: در هنگام كار با اجسام بُرنده، حتماً بايد با توجه كامل از آن  استفاده كرد. 
همان طوری كه در تصوير مشاهده می شود، آشپز بدون نگاه كردن به محل برش، 
در حال استفاده از ساطور است كه اين می تواند حتی به قطع انگشتان وی بينجامد. 

1
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عكس 4: نادرست
توضیح: در هنگام شستن اجسام برنده مانند چاقو يا ساطور، بايد دستۀ اين گونه 
اجسام را گرفت و بعد تيغۀ آن را شست. همان طوری كه در شكل مشاهده می شود 
شخص بدون درنظر گرفتن اصول ايمنی، دست خود را در ظرف شويی پر از كف كه 
اجسام در آن به طور كامل قابل مشاهده نيستند فرو برده و اقدام به درآوردن چاقو 

از تيغۀ آن كرده است كه اين كار منجر به بُريدن دست وی شده است.   

عكس 5: نادرست
شوند.  نگهداری  آن  به  در ظروف مخصوص  به درستی  بايد  مواد غذايی  توضیح: 
در هنگام چينش در قفسه ها، بايد طوری كنار هم چيده شوند كه احتمال سقوط 
درون قفسه نباشد. همچنين، درب كابينت ها و محفظه های نگهداری مواد غذايی 
بايد به طور كامل بسته باشند و درصورت لزوم مهار شوند تا در اثر حركات كشتی، 
نشوند.  ريخته  بيرون  آنها  مواد غذايی داخل  و  نشده و ظروف  باز  كابينت ها  درب 
هرگونه مواد غذايی به خصوص مواد غذايی قندی و هيدروكربنی كه در محيط بدون 
پوشش باقی بماند می تواند جاذب حشرات و حيوانات موذی مانند موش، سوسك، 
مگس و پشه باشد. همان طوركه در شكل مشاهده می شود، شيشۀ مربا به درستی 
چيده نشده و محتويات آن در اثر باز شدن در شيشه به بيرون ريخته شده است. 
محتويات پاكت بيسكويت و پاكت شكر يا آرد نيز به بيرون ريخته شده است كه 

اين خود باعث جذب سوسك شده است. 

3
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عكس 6: نادرست
به دليل عدم رعايت  زيرا  به آشپزخانه ممنوع است،  افراد متفرقه  توضیح: ورود 
می كنيد  مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  باشند.  آلودگی  منشأ  می توانند  نظافت 
وارد  است  پارچه  با  آنها  كردن  تميز  كه مشغول  آلوده  و دستانی  لباس  با  فردی 

است.  شده  آشپزخانه 

عكس 7: نادرست
توضیح: هرگونه مايع يا روغن ريخته شده بايد به سرعت جمع آوری شده و سطح 
همواره خشك باشد. خدمۀ آشپزخانه بايد كفش مناسب بپوشند. استفاده از دمپايی 
مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  نيست.  مجاز  كشتی  از  قسمتی  هيچ  در  ابری 
می شود به علت عدم جمع آوری مايعات ريخته شده روی زمين و عدم پوشيدن 

كفش مناسب، فرد درحال ليز خوردن است.

عكس 8: نادرست
توضیح: آشپزخانه بايد برای مبارزه با حشرات و حيوانات موذی مجهز باشد در اين 
خصوص، استفاده از توری برای پنجره ها و درب هايی كه به سمت عرشه يا خارج 
می شود  مشاهده  تصوير  در  همان طوركه  است.  ضروری   هستند،  زيست  محل  از 

برداشته شدن توری باعث ورود حشرات موذی به داخل آشپزخانه شده  است.   
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6ـ  1ـ ورود به فضاهای بسته

و  ورود  روش  و  بسته  فضاهای  با  هنرجويان  آشنايی  بخش  اين  از  هدف  هدف: 
است. بسته  فضاهای  در  كاركردن 

كاركردن در فضا های بسته جزء مواردی است كه نيازمند صدور اجازة كتبی كار 
بايد حضور داشته و ضمن  از ورود  فرد مسئول پيش  اين موارد، حتماً  است. در 
نور  و  پايدار  تهويۀ  پايش  كه شامل  احتمالی  مديريت خطرات  و  عمليات  كنترل 
كافی، پايش پايدار ميزان اكسيژن و گازهای سمی و ايجاد ارتباط راديويی مداوم 
و  دارند  را  محول شده  وظايف  انجام  توانايی  كه  افرادی  به كارگيری  با  بايد  است، 
وسايل ايمنی مناسب و الزم، اقدام به ورود و انجام آن وظايف را بكند. در اين حالت 
فرد يا افرادی به حالت آماده باش بيرون و در ورودی فضای بسته با تجهيزات كامل 
شامل كپسول اكسيژن، برانكارد، جعبۀ كمك های اوليه، چراغ قوه و بی سيم با باتری 
اضافه و كپسول آتش نشانی حضور خواهند داشت )فهرست اقدامات ضروری پيش 
و بعد از ورود به فضاهای بسته به پيوست در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.

کشتی  يخچال های  داخل  به تنهايی  کارکردن  و  ورود  که  بداند  بايد  هنرجو 
مستلزم رعايت ايمنی کامل است. الزم است ضمن اطالع رسانی و کسب اجازه 
از فرد مسئول و پوشیدن لباس گرم مناسب، قفل درب ورودی را همراه داشته 
باشد تا کسی به اشتباه درب را از بیرون قفل نكند. پس از ورود، درب يخچال 
بايد بسته شده تا سامانۀ سرمايشی آن دچار اختالل نشود، اما درب يخچال 

بايد از داخل نیز به راحتی باز شود. 

توضیح نكته

کاله  از  بايد  همه   آشپزخانه  در  مو،  احتمالی  ريزش  از  پیشگیری  به منظور 
استفاده کنند.

بحث کالسی
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گازی  جو  کنترل  و  کامل  شناخت  حساسیت  به  نسبت  هنرجو  است  بهتر 
فضاهای بسته آگاهی يابد. در اين خصوص بهتر است از خطرات احتمالی مانند 
خفگی در اثر کمبود اکسیژن يا استنشاق گازهای سمی و روش مقابله با آنها 
از وسايل ايمنی در کارگاه آموزشی آگاهی  و همچنین روش استفادۀ صحیح 

يافته و آموزش های الزم را فراگیرد. 

توصیه

فعالیت  کالسی

همان  طوركه اين بخش از حساسيت آموزشی بسيار بااليی برخوردار است، اهميت 
اين فعاليت كالسی نيز بر كسی پوشيده نيست.

در اينجا الزم است بار ديگر بر ممنوعيت ورود بدون اجازة كتبی به فضاهای بسته 
تأكيد شده و عنوان شود كه اين قاعده هيچ استثنايی حتی برای نجات جان انسان، 
ندارد، چرا كه بدون درنظر گرفتن شرايط ايمنی و طی مراحل ضروری برای صدور 
اجازة فضای بسته توسط فرد مسئول، نمی توان اقدام به ورود به اين گونه فضاها 
كرد زيرا در فرض موجود در سؤال، عالوه بر جان فردی كه در فضای بسته در خطر 
است، جان فردی نيز كه بدون اجازه قصد ورود به فضای بسته برای نجات فرد در 

خطر را دارد در معرض خطر بسيار جدی قرار می گيرد. 
اين به آن دليل است كه اگر محيط بدون خطر بود هرگز برای فردی كه حادثه 
ديده خطری پيش نمی آمد و اين خطرات می تواند برای هر فردی كه بدون طی 
مراحل ايمنی شامل كسب اجازة كتبی از فرد مسئول قصد ورود به فضای بسته را 

دارد نيز وجود داشته باشد.   

پيوست در كتاب  به  بسته  به فضاهای  و ورود  از تجهيزات كنترل  استفاده  روش 
همراه هنرجو آورده شده  است.
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7ـ 1ـ کارکردن در ارتفاع

هدف: هدف از اين بخش آشنايی هنرجويان با كار در ارتفاع و روش آن است.
است  وظايفی  جزء  نيز  متر   2 بيش از  ارتفاع  در  كاركردن  می دانيد  همان طوركه 
كه همانند ورود و كار در فضای بسته نيازمند كسب اجازة كتبی از فرد مسئول 
است. در اين خصوص الزم است ضمن بررسی خطرات احتمالی و كنترل تجهيزات 
پيش از انجام كار در بلندی به خدمه آگاهی های الزم داده شود. برای اين منظور 
بهتر است از افراد كم تجربه و افرادی كه دارای ترس احتمالی از ارتفاع هستند تا 

حد امكان استفاده نشود.  
فرد مسئول بايد شرايط كار و وضعيت دريا را در نظر گرفته و زمانی را كه دريا وضعيت 
بهتری دارد برای كار در بلندی درنظر بگيرد )فهرست اقدامات ضروری كار در ارتفاع 

در كتاب همراه هنرجو آورده شده است(.

را  بسته  فضاهای  به  ورود  و  کنترل  تجهیزات  از  استفاده  طريقۀ  بايد  هنرجو 
از  است  شده  خواسته  همان طورکه  کافی،  تمرين  ضمن  و  آموخته  کارگاه  در 
با آنها عكاسی کرده و سپس عكس ها را به ترتیب انجام کار، در  مراحل کار 
آن شرح  به  مربوط  تصاوير  زير  را  کار  روش  و سپس  کرده  نصب  پوستر  يک 
دهد. در اين خصوص الزم است ضمن تأکید بر اهمیت فنون آموزشی سمعی ـ 
بصری نظیر ساخت پوستر، بر اهمیت ارتقای مهارت های جانبی مانند عكاسی، 

خوشنويسی و کار با رايانه نیز اشاره کرد. 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت  کالسی

1  در نزديكی بوق، آنتن های مخابراتی و راداری و دودكش كشتی بايد با دقت 
مضاعف به كار دربلندی پرداخته شود.
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2 ابزار الزم برای كار در بلندی نبايد در جيب قرار گيرد.  
در صورتی كه ابزار برای كار در بلندی در جيب قرار بگيرد می تواند منجر به ايجاد 
خطراتی شود. احتمال افتادن وسيلۀ كار از جيب شخص و عدم دسترسی مناسب به 

ابزار از جملۀ اين موارد است. 
3 عمليات تخليه و بارگيری در نزديكی يا محل كار در بلندی قرار نگيرد.

به دليل حساسيت عمليات كار در بلندی درصورت اولويت انجام، نبايد با ديگر عمليات 
جاری روی كشتی مانند عمليات تخليه و بارگيری تداخلی پيدا كند. به همين دليل 
الزم است قبل از انجام كار در بلندی، عمليات تخليه و بارگيری در آن ناحيه متوقف 

شود تا افراد مشغول به كار در بلندی با تمركز بيشتر، وظايف محوله را انجام دهند.
4 در هنگام استفاده از پله ها و صندلی های طنابی بايد ضمن رعايت ايمنی بيشتر 
و دانستن نحوة كار اين ادوات و داشتن تجربۀ كافی در استفاده از آنها از سالمتی 

كامل پله ها و صندلی های طنابی توسط فرد مسئول اطمينان حاصل شود.
همان طوركه می دانيد طناب ها، به خصوص طناب هايی كه از الياف طبيعی مانند 
كنف )Maniala Ropes( ساخته شده اند در اثر كثرت استفاده و تماس با آب شور

دلیل: همان طوركه می د انيد بوق ناگهانی كشتی كه صدای بسيار بم و مهيبی دارد 
می تواند بسيار غافلگير كننده باشد، به همين دليل است كه بايد حتماً ناوبر پل فرماندهی 

از محل كار در بلندی اطالع داشته باشد كه تا حد امكان از بوق استفاده نكند. 
در مورد آنتن های مخابراتی و راداری به دليل ارسال و دريافت امواج راديويی و راداری 
كه می توانند به افرادی كه در معرض اين گونه امواج قرار دارند آسيب رساننده باشند، 
بايد تا حد امكان اين گونه ادوات مانند رادارها و گيرنده/ فرستنده های مخابراتی در 

هنگام كار در بلندی استفاده نشوند.
بدنۀ  بيش ازحد  حرارت  به دليل  كشتی  دودكش  نزديكی  در  بلندی  در  كار  برای 
خارجی آن و همين طور خروج هر از چندگاه دوده و جرقه از آن، بايد هوشياری و 

ايمنی بيشتری به كار گرفت. 
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ممكن است زودتر فرسوده شوند، به همين جهت در استفاده از پله ها و صندلی هايی 
كه در ساخت آنها از طناب استفاده شده بايد دقت و بررسی الزم پيش از استفاده 

اعمال شود. 
از  فصل  اين  برای  و جامع  كامل  تحقيقی  به عنوان  تحقيق  اين  تحقیق جامع: 
كتاب درنظر گرفته شده است. هدف آن تأكيد فراوان بر اين است كه هنرجو درک 
كند كه اطالع دادن و تجمع كردن، اولين و مهم ترين اقدامات ايمنی در هنگام بروز 
هرگونه شرايط اضطراری است. هنرجو حين بازديد از كشتی بايد با مفاهيم محل 
تجمع و راه فرار اضطراری آشنا شود و بتواند وظايف ملوان های عرشه، موتورخانه و 
آشپزخانه را در هنگام واكنش اضطراری و يا ترک كشتی فرا گيرد. در اين خصوص، 
و  موتورخانه  عرشه،  ملوان های  وظايف  و  آشنا شده   Muster List با  است  الزم 
آشپزخانه را به دو زبان فارسی و انگليسی يادداشت كرده، سپس از آنها در ارائه، 

استفاده و نتايج تحقيق خود را آن چنان كه خواسته شده ارائه دهد.  

فعالیت  کالسی

انتظار می رود در اين بحث كالسی، از نقطه نظر ايمنی محل تحصيل  از هنرجو 
خود، شامل كالس، راهروها، كارگاه ها، محوطه و كاًل هنرستان محل تحصيل خود 
انتقادات  و  پدافند غيرعامل نظرات  از مفاهيم  برآمده  با ديدی  و  بررسی كرده  را 

احتمالی خود را بيان كند. 
هدف: هدف از اين فعاليت ارتقای فرهنگ ايمنی و آشنايی هنرجويان با پدافند 

غيرعامل و اقدامات ايمنی در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه است.
پاسخ الف(: در اين باره، هنرجو می تواند به عنوان مرجع جستجو از تارنماهای 
معتبر فارسی مانند سازمان های هالل احمر و آتش نشانی استفاده كند. هنرجو بايد 
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زلزله، آتش سوزی،  مانند  بروز حوادث غيرمترّقبه  اقدامات الزم درهنگام  فهرست 
سيل و يا رانش زمين را تهيه كند. 

پاسخ ب(: هنرجو بايد با راهنمايی های هنرآموز به شناسايی كامل هنرستان خود 
پرداخته و محل های ايمن و محل تجمع اضطراری را شناسايی و سپس سريع ترين 
راه های فرار اضطراری به اين اماكن را معين كند و آنگاه با ترسيم نقشه ای از موارد 

ذكر شدة باال فعاليت خود را كامل كند. 
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ارزشیابی شايستگی ايمنی روی کشتی

شرح کار: 
1ـ ايمنِی فردی   2ـ ايمنِی عمومی   3ـ ايمنِی پيشرفته

استاندارد عملكرد: رعايِت كامِل  ايمنی در دريا برابِر استاندارد
شاخص ها: شناخِت كامِل موارِد ايمنی در تمامِی اماكِن موجود در كشتی و پوشيدن صحيح لباس ايمنی

hfchv ,:شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات
شرايط: كارگاِه مجهز دريانوردی

ابزار و تجهیزات:
كاله ايمنی، دستكش ايمنی، لباس ايمنی، كفش ايمنی، گوشِی حفاظتی، دستگاه تنفسی، طناب ايمنی، چراغ قوة ايمنی

معیار شايستگی: 

حداقل نمره مرحله کاررديف
نمره هنرجودريافتی 

1ايمنِی اوليه1

1ايمنِی عمومی2

1ايمنِی پيشرفته3

شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست 
محیطی و نگرش: 

يادگيری مادام العمر سطح 1و2، خالقيت سطح 1و2، توسعه شايستگی 
و دانش سطح1و2، استدالل سطح 1و2، تصميم گيری سطح 1و2، 
نقش در تيم سطح 2،1و3، حل مسئله سطح 1و2، احترام گذاشتن 
به ديگران سطح 1و2و3، اجتماعی بودن سطح 1و 2و 3، مذاكره 
سطح 1و2و3، گوش كردن سطح 1و2، كمك به ديگران سطح 1و2، 
گزارش نويسی سطح 1و2، مديريت زمان سطح 1و 2و3، مديريت مواد 
و تجهيزات سطح 1و2، مديريت مناسب سطح 1و2، كارآفرينی سطح 

1، تعالی فردی سطح 1، مسئوليت پذيری سطح 1
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*میانگین نمرات
*  حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی، 2 می باشد.


