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نظراناز كليه صاحب
تقاضا دارد پيشنهادات و 
نظرات خود را درباره 
اين سند آموزشي به 

هاي مذكور اعالم  نشاني
 .نمايند

خيابان  - تهران :برنامه ريزي   معاونت پژوهش و    
 سـازمان آمـوزش فنـي و    - نبش چهارراه خوش  -آزادي
   طبقه پنجم - كشوراي حرفه
   66941272: دورنگار         66941516:تلفن

  1345653868: كد پستي 
EMAIL: INFO@IRANTVTO.IR 

 خيابـان  -تهـران  : درسيهايدفتر طرح و برنامه     
 –تقاطع خوش و نصرت    - شمالي خوشخيابان   -آزادي

   چهارم طبقه –ساختمان فناوري اطالعات و ارتباطات
   66944117 دورنگار 66944120 و66944119: تلفن

  1457777363: كد پستي 
EMAIL: DEVELOP@IRANTVTO.IR 
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    هتل نظافت چي: نام شغل                                                               

    استانداردخالصه 

  تعريف مفاهيم سطوح يادگيري
  مفهوم قدرت انجام كار به :توانايي/ به مفهوم مباني مطالب نظري : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات كامل:شناسايي/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتي:آشنايي

   :شغل مشخصات عمومي
، اماكن عمومي در   شناخت چارت سازماني خانه داري و مشاغل آن شايستگياست كهشغلي نظافت چي هتل 

، بهداشت در   وسايل نظافت، انواع شوينده ها ها، هتل ها، انواع شيوه هاي نظافت اماكن عمومي در هتل
وه هاي رفع حشرات و موجودات موذي، بكارگيري كمك هاي اوليه و اطفاء ، شي ، حمل و نقل زباله محيط كار

 . حريق را داشته باشد

  :ويژگي هاي كارآموز 
  پايان دوره راهنمايي: ميزان تحصيالت 
   جسمي و روانيامل المت كس: توانايي جسمي

  ندارد :مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد
  :مدت دوره كارآموزي

  ساعت      150     :  كل مدت زمان دوره كارآموزي  
  ساعت        52      :  ـ زمان آموزش نظري           1
  ساعت        38       : ـ زمان آموزش عملي            2
  ساعت        60    :    ـ زمان كارورزي                   3
    ساعت           -     :    ـ زمان پروژه                       4

   :روش ارزيابي مهارت كارآموز
  %25: سنجش نظري امتياز- 1
  /75:امتياز سنجش عملي- 2
  %10 : متياز سنجش مشاهده اي  ا- 2- 1
 %65 : عملي امتياز سنجش كار  - 2- 2

  ليسانس مرتبط: گي نيروي آموزشيويژ
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                           
   فهرست توانايي هاي شغل 

 عنوان توانايي رديف

  توانايي شناخت چارت سازماني خانه داري و مشاغل آن     1
  شناخت اماكن عمومي در هتل ها   توانايي   2
  نظافت اماكن عمومي در هتل ها   شناخت انواع شيوه هاي توانايي   3
  توانايي شناخت وسايل نظافت    4
  شناخت انواع شوينده ها   توانايي   5
  توانايي شناخت بهداشت در محيط كار     6
  توانايي حمل و نقل زباله     7
  توانايي شيوه هاي رفع حشرات و موجودات موذي      8
  توانايي بكارگيري كمك هاي اوليه     9
  اطفاء حريق  توانايي   10
  توانايي رعايت نكات حفاظتي و ايمني و بهداشت كار   11
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                     

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  12  4  8    شناخت چارت سازماني خانه داري و مشاغل آن توانايي   1

        آشنايي با قوانين و مقررات در بخش خانه داري   1-1
         وظايف پرسنل خانه داري آشنايي با   2-1

        آشنايي با ويژگي هاي پرسنل خانه داري   3-1

        شناسايي اصول چارت سازماني خانه داري و مشاغل آن   4-1

          

          
          
          

  4  -  4    شناخت اماكن عمومي در هتل ها توانايي   2

          فضاي سبز آشنايي با   1-2

        ا سرويس هاي بهداشتي عمومي آشنايي ب  2-2

        آشنايي با كلوپ هاي ورزشي و زيرمجموعه هاي آن   3-2

        آشنايي با سالن هاي تشريفات و البي هتل   4-2

        آشنايي با انبارها   5-2
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    نظافت چي هتل: نام شغل                                                  

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

شناخت انواع شيوه هاي نظافـت امـاكن عمـومي در           توانايي    3
    هتل ها 

8  5  13  

        مراحل كار نظافت در سرويس هاي بهداشتي آشنايي با   1-3

        شناسايي اصول انجام نظافت   2-3

        شناسايي اصول كشيدن تي   3-3

        شناسايي اصول نظافت ديوارها و كف ها   4-3

          

          

          

          

  6  2  4    شناخت وسايل نظافت توانايي   4

          جارو برقي آشنايي با   1-4

         دستگاه موكت شوي آشنايي با   2-4

        آشنايي با انواع تي و ضمايم آن   3-4

        ت شناسايي اصول بكارگيري انواع وسايل نظاف  4-4
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                      

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  8  4  4  توانايي شناخت انواع شوينده ها      5

د عدم استفاده از آن بر روي برخي از         آشنايي با شوينده هاي اسيدي و موار        1-5
  انواع سطوح 

      

         شوينده هاي قليايي   آشنايي با   2-5

        آشنايي با شوينده هاي معمولي، سايشي و چندمنظوره   3-5

        شناسايي اصول استفاده از انواع شوينده ها   4-5

          

          

          

          

  4  -  4   شناخت بهداشت در محيط كار  توانايي   6

         بهداشت در سرويس هاي بهداشتي    آشنايي با   1-6

        سالمت كار و سالمت فرد    آشنايي با   2-6

        آشنايي با بهداشت در ساير اماكن عمومي   3-6
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                     

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
 شرح شماره

 جمع عملي نظري

  7  3  4  توانايي حمل و نقل زباله     7

         انواع زباله    آشنايي با   1-7

        اي تفكيك زباله هآشنايي با شيوه   2-7

        آشنايي با شيوه هاي جمع آوري زباله   3-7

        آشنايي با محل هاي نگهداري زباله   4-7

        آشنايي با وسايل حمل زباله   5-7

        شناسايي اصول حمل و نقل زباله   6-7

          

          

          

          

  8  4  4  توانايي شيوه هاي رفع حشرات و موجودات موذي      8

        آشنايي با انواع حشرات و موجودات موذي    1-8

        آشنايي با انواع سموم    2-8

        ه از سموم جهت رفع حشرات و موجودات موذي شناسايي اصول استفاد  3-8
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                   

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
  شرح شماره

 جمع عملي نظري

  16  8  8   بكارگيري كمك هاي اوليه توانايي   9

          كمك هاي اوليه آشنايي با   1-9

        آشنايي با جعبه كمك هاي اوليه   2-9

          بكارگيري كمك هاي اوليه شناسايي اصول   3-9

         نحوه پيشگيري از بروز بيماري هاي واگيردار در محيط آشنايي با   4-9

        آشنايي با داروهاي مسكن و التيام بخش عمومي   5-9

 و مقررات مربوط به رعايـت بهداشـت در بيمـاري هـاي              قوانينآشنايي با     6-9

   واگيردار در اماكن عمومي 

      

          

          

          

  12  8  4     اطفاء حريق توانايي   10

مـوارد آتـش سـوزي، پلـه هـاي فـرار، سيـستم هـا و عاليـم                   آشنايي بـا      1-10
     هشداردهنده

      

         وسايل اطفاء حريق آشنايي با   2-10

        ي با انواع كپسول هاي آتش نشاني آشناي  3-10

        شناسايي اصول بكارگيري كپسول هاي آتش نشاني     4-10

        شناسايي اصول اطفاء حريق   5-10
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  نظافت چي هتل  : نام شغل                                                  

 اهداف و ريزبرنامه درسي 

 زمان آموزش
  شرح شماره

 جمع ليعم نظري

  -  -  -  توانايي رعايت نكات حفاظتي و ايمني و بهداشت كار   11

        آشنايي با انواع مشكالت و بيماري هاي احتمالي در سفر   2-11

        آشنايي با انواع شكستگيها و دررفتگي ها    3-11

        آشنايي با انواع مسموميت ها    4-11

        شناسايي اصول اندازه گيري فشار خون   5-11

       تنفسي و قطع عضوي  قلبي، بيماران به رساني كمك و امداد اوليه اصول شناسايي  6-11

        آشنايي با بهداشت سفر   7-11

        آشنايي با شرايط مطلوب محيط كار   8-11
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  نظافت چي هتل   :نام شغل 
     مواد و وسايل رسانه اي ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهيز

  شماره  تعداد   مشخصات فني  رديف

      تي   1

      جاروي دستي   2

      خاك انداز   3

      دستگاه موكت شوي   4

      سطل زباله   5

      جاروي برقي   6

      لباس كار   7

      كپسول آتش نشاني  8

      دستي و نردبانچرخ   9

      مواد شوينده و پاك كننده  10

      مواد سفيد كننده  11

      پارچه و اسكاچ  12

      جعبه كمك هاي اوليه  13

      كپسول آتش نشاني  14

      كيسه زباله   15

      تخته وايت برد  16

 

  

 


