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ن شرکت آ نیروی انسانی ماهربه  عالوه بر فن آوری و تجهیزات مدرن و به روز هر شرکت توسعه و پیشرفت

یشرفت پبستگی دارد و نیروی انسانی کارامد و با دانش است که یک شرکت را بالنده و پیشرفته می گرداند. تحقق 

با کیفیت و باصالحیت است و پیشرفت همه جانبه بدون داشتن  خالق توسعه، نیازمند پرورش نیروی انسانیو 

 ن ممکن نیست. مدسرمایه های انسانی فرهیخته و مت

سازمان  راز فعالیتهای ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغی مستمر و مداوم یند آموزشآفر

، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران می باشد و آموزش های در حال تغییر امروزیو محیط

را در اداره سازمان یاری می رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه و کارگران و کارمندان 

عت ست. چیرگی روزافزون انسان بر طبیزیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندیهای نیروی انسانی امکانپذیر ا

و شناخت و آگاهی از ناشناخته ها و پژوهش برای یافتن تکنیک ها و ابزارهای جدید به منظور حل مسائل و 

، مسئله آموزش نیروی انسانی را بیش از پیش مهم و مؤثر توسعهمشکالت سازمان به ویژه در کشورهای در حال 

 نموده است. 

در حوزه علوم محیط مهندسی محیط زیست عالوه بر حفظ و ارتقا کیفی وضعیت  روز آموزشهای نوین و به

پیدا و پنهان سازمان ها می شود و امروزه مسائل مرتبط با حفاظت  زیست محیطی موجود باعث کاهش هزینه های

و استفاده  یاز بهداشت و محیط زیست به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است که این امر جز با افزایش دانش فن

 ن پذیر نیست. از فن آوریهای روز دنیا امکا
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 ثبت شده در آلمان با سهامداران اینترنشنال از کشورهای آلمان، سوئیس، اتریش و ایران  WETROشرکت 

 :که شرح خدمات حرفه ای خود را در سه حوزه مفتخر است

 آموزش 

 مشاوره 

 اجرای پروژه های صنعتی 

با دو رویکرد سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی در زمینه مدیریت پسماند، بازیافت، تبدیل پسماند به  

مند به مشارکت در انرژی و انرژی های نو و تجدیدپذیر را به حضور معرفی نموده و اعالم می دارد که عالقه

 می باشد.با آموزش و بخصوص مباحث مرتبط اجرای پروژه های زیست محیطی کشور ایران 

هم اینک مدت یک سال است که این شرکت با تواتر زمانی، اقدام به اعزام کارشناسان اروپایی، مطالعات موردی، 

نگاشت، دعوت از کارشناسان خبره ایرانی برای مشاوره و  تحقیقات بازار، طراحی استراتژی پالن، طراحی ره

در تهران نموده است و در نظر دارد که ارتباطات خود را در همکاری و در نهایت گشایش دفتر نمایندگی خود 

حوزه های مذکور گسترش داده و به همکاری دامنه دار در جهت توسعه پایدار با شرکت ها، سازمان ها و ارگان 

 های دولتی ایرانی مبادرت ورزد.

است. این دو  «رووی»و  «وت»همکاری مشترک دو شرکت بزرگ بین المللی  حاصل «وترو»شرکت 

مجموعه در همکاری و همراهی تنگاتنگ با بسیاری از شرکت های توانمند، به نام و معتبر و شناخته شده ی 

زبان با به روزترین فن آوری ها، در حوزه های گوناگون با توجه به  یاروپایی به خصوص در کشورهای آلمان

Wetro.GmbH 
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راحی، فن آوری، طآموزش، تی ایران را از لحاظ تخصص و گستردگی خدمات می توانند تمام نیازهای محیط زیس

 مشاوره، ساخت، تجهیز و خدمات پس از فروش تأمین نمایند.

با سابقه بیش از پنجاه سال فعالیت تجاری و بازرگانی در اروپا در زمینه های مختلف از « وت گروپ»شرکت در 

دهه های اخیر تجربیات و دانش  جمله حوزه صنعت، ماشین آالت، کشاورزی و فرش و صنایع دستی در طول

رائه امی تواند بسیار مفید و موثر برای این تجربه ها  که ید تاکید نمودارزشمندی جمع آوری گردیده است و با

 می باشد. هستند، مشاوره به شرکت های جهانی که با ایران در ارتباطخدمات 

ر حوزه خدمات فنی، مهندسی، آموزشی یک بخش از شبکه بین المللی شرکت های فعال تجاری د« وت گروپ»

و بازرگانی به حساب می آید. مقر اصلی شرکت در شهر آشافنبورگ آلمان واقع شده است و با فرودگاه بین 

عالیت در کشور اتریش در حال فمجموعه در شهر وین این المللی فرانکفورت سی دقیقه فاصله دارد و دفتر دیگر 

دفاتر مجموعه بین المللی ما با همراهی کارشناسان و افراد متخصص مسلط به  می باشد. الزم به تو ضیح است که

 چندین زبان خارجی از جمله انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی مشغول فعالیت هستند.

با تخصص ساخت و فروش دستگاه های بیوگاز و کارخانه های تصفیه بیوگاز و همچنین توسعه « رووی»مجموعه 

یت می نماید و فعالدر کشور سوئیس « زباله به منابع ارزشمند و زباله به انرژی های تجدیدپذیر»تبدیل پروژه های 

 شرکت های معتبر و متخصص اروپایی در حوزه محیط زیست را در کنار خود می بیند.
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 : برای خدماتی چون WETROشرکت 

 ت و ایمنی کار و بهداشتمشاوره های فنی و تخصصی در زمینه های ژئوتکنیک، محیط زیست، صنع 

 حرفه ای

 ناد به استانداردهای بین المللیتوسعه سیستم های مدیریت زیست محیطی منحصر به فرد با است 

  برگزاری دوره های فنی، مهندسی، تخصصی و بازدید از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در موسسه

 های معتبر و بین المللی اروپایی

  ری با موسسات تحقیقاتی و تولیدکننده فناوری های نو در سرتاسر اروپا، فراهم آوردن شرایط همکا 

 یط حفروش قطعات و فن آوری های نو و پیشرفته اروپایی و انتقال تکنولوژی به ایران در حوزه صنعت، م

 زیست و انرژی های تجدیدپذیر

  ساخت، تجهیز و نوسازی واحدهای صنعتی و محیط زیستی 

همچنین این شرکت آمادگی دارد تا در زمینه حل معضالت و  همکاری می باشد.در ایران، آماده 

مشکالت مدیریت پسماند در ایران همکاری های الزم و کافی را به عمل آورده و رسیدن به نقطه ثبات 

 زیست محیطی را تسهیل نماید، تا از این گذار به بهبود وضعیت موجود کمک نموده باشد.
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بنا بر تمرکز بر هدایت سازمان ها در جهت تحول در رقابت در میان بازارهای تجاری  بخش آکادمی وترو

. تجارب آکادمی وترو در سازمان های اداری، صنعتی، خدماتی و سنتی می تواند تحوالت گردیده استتأسیس 

 ساختاری در بازارهای سازمان ایجاد نماید. 

آکادمی به منظور ارتقاء و توسعه مدیریت فنی و بهبود سیستم های تجاری با تعدادی از مراکز دانشگاهی و این 

دارای کد  کهاست همکار می باشد. این سازمان قادر به ارائه گواهینامه هایی بین المللی و ملی موسسات صنعتی 

 جهانی می باشد.  موسسات معتبر از سویبین المللی با قابلیت استعالم بین المللی 

آکادمی دوره های آموزشی خود را در نقاط مختلف جهان اعم از امارات متحده عربی، کانادا، هندوستان، 

 می نماید.  برگزار سنگاپور، انگلستان، فرانسه و... به همراه تورهای آموزشی و بازدید از سایت های معتبر جهانی

اکثر حوزه های صنعتی و خدماتی کشور به عنوان یک مرجع  شایان ذکر است شرکت بین المللی وترو از طرف

  برخی موارد منحصر به فرد شناخته می شود. قابل اعتماد و در

 

 

 

 

 وتروآکادمی 
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 هکاتون

 ارمندان و مدیران شرکت. ک با همراه شده بینی پیش های زمینه در جدید های ایده توسعه

 2 ولمعم رویداد طول در. کنیم می کمک محتوا و کار دستور همچنین و فعالیت های حوزه اهداف، تعیین به ما

 .کنیم می مربی و ناظر عمل عنوان به ما روزه،

 نوآوری روند

 را رکتش و کنند می تقویت را کارآفرینانه درونی رویکرد یک که دهنده های شتاب برنامه هدایت و اندازی راه

 .کند می تقویت تجاری های مدل و محصوالت توسعه فرآیند در

 امینت را شرکت نیازهای که ساختار یک طراحی سپس و ها، ایده و بالقوه های مدل ارزیابی و غربالگری در ما

 کنیم. می کمک کند، می

 محصول اعتبار

 .کرد اجرا را آنها باید اینکه چگونه تعیین برای اولیه مرحله در خدمات یا محصول های ایده تایید

 .دهیم می مشتری ارزش به و سنجی امکان سنجش برای را الزم ابزار و کنیم می ارزیابی را ها ایده ما
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راتوار ها و الب برگزاری تمامی دوره های فنی، مهندسی، تخصصی و تکنیکی  و بازدید از آزمایشگاه ها، .1

 مراکز تحقیقاتی در موسسه معتبر و بین المللی فرانهوفر آلمان

امکان برگزاری تورهای آموزشی و گذراندن دوره های تخصصی مرتبط با حوزه انرژی، پتروشیمی و  .2

 محیط زیست در آکادمی اطاق بازرگانی و صنعتی استان بایرن آلمان

انس ژهای تخصصی با پشتیبانی وزارت محیط زیست و آامکان ارتباطات آموزشی و گذراندن دوره  .3

 AEAانرژی کشور اتریش 

 OMVبازدید میدانی از پاالیشگاه ها، واحدها و پارک های صنعتی در آلمان و اتریش از جمله پاالیشگاه  .4

پروژهای مرتبط با حافظت  در جنوب آلمان،  Gendorfاتریش در نزدیکی شهر وین، پارک صنعتی 

 در آگسبورگ آلمان. از محیط زیست

 سرتاسر در نوفناوری معتبر و  تولید کننده و یو پژوهش اتیوسسات تحقیقامکان همکاری و همراهی با م .5

 و برگزاری دوره های تخصصی برای شرکت های پتروشیمی و محیط زیستی در ایران اروپا
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دهه ارائه کننده خدمات تخصصی و حرفه ای در حوزه مدیریت  با تجربه ای بیش از دو «ریسک کوم»شرکت 

حرفه ای ریسک، مدیریت منافع اقتصادی، ارائه راه حل های عملی برای حفظ محیط زیست و منابع طبیعی با 

عالیت بین المللی انجام فهمراهی کارشناسان و افراد واجد شرایط با تجربه و متخصص که در پروژه های مختلف 

می کند. این شرکت تضمین کننده استاندارد بسیار باالیی از مشاوره های تخصصی و فراهم آوردن شرایط حضور 

 افراد متخصص در حوزه های گوناگون است.

ایجاد هماهنگی و هارمونی الزم میان حفظ و نگهداری از منابع  قصد و هدف تیم مدیریتی ریسک کوم

نار به دست آوردن منافع اقتصادی است. دفتر شرکت ریسک کوم نزدیک به شهر اشتوتگارت در طبیعی در ک

 کشور آلمان قرار دارد.

کارشناسان ریسک کوم جهت مشاوره های تخصصی در خدمت توسعه دهندگان مالکیت خصوصی و سرمایه 

مایه، و همچنین وزارتخانه های گزاران، طراحان پروژه ها، شرکت های تجاری و صنعتی، صنعت بیمه و بازار سر

دولتی و سازمان های دیگر اداری و قضایی )به عنوان مثال شهرداری ها(هستند. ریسک کوم مشتریان بین المللی 

بسیار معتبر و بزرگی دارد و برای این مشتریان از پاکستان تا سوییس و استرالیا شرایط مشاوره و همراهی پروژه ها 

 می آورد. را فراهم 

این شرکت بین المللی در سرتاسر اروپا از جمهوری آذربایجان، ایتالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، سوئد و بسیاری 

 از کشورهای اروپایی دیگر نیز فعال است. 

 «آنکه هکلزمولر»و خانم « اووه دان ولف»اساتید برجسته حوزه های مرتبط آقای  توسط   HazmaTدوره 

روزه )بنا به برنامه ریزی اساتید( برگزار خواهد شد. این  11و  10حداکثر طی سه الی چهار هفته و در دو بخش 

 دوره بنا به درخواست مشخص می تواند در چندین بخش پنج روزه نیز برگزار شود.

 و نحوه ی خدمات رسانی این مجموعه    RisKcomمعرفی 
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و فارغ التحصیل دانشگاه های کارلسروهه « ریسک کوم»از مدیران ارشد مجموعه « دان ولف اووه»آقای 

آلمان و سیدنی استرالیا در رشته های زمین شناسی و هیدروژئولوژی بیش از دو دهه در امور مرتبط با نفت و گاز 

ه است. آموزش مشغول بود و پتروشیمی فعال بوده و تقریبا در تمامی کشورهای اروپای شرقی و غربی به کار و

وی همچنین در کنفرانس های مختلف به عنوان سخنران حاضر بوده و مقاالت متعددی در ارتباط با حوزه های 

 مذکور ارائه و انتشار داده است.

و فارغ التحصیل رشته زمین شناسی از دانشگاه « ریسک کوم»از مدیران ارشد  «آنکه هکلزمولر»خانم 

ورتزبورگ آلمان با بیش از دو دهه تجربه در امر مشاوره فنی و تخصصی در حوزه محیط زیست به خصوص در 

 لزمینه های سالمتی و امنیت کاری فردی انتخابی بسیار خوب و مناسب برای این دوره است. وی همچنین مسئو

و رهبر بسیاری از گروه های تخصصی و آموزشی در کشورهای مختلف در زمینه های مرتبط با محیط زیست 

 بوده است. 
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به نظر می رسد عناوین آموزشی زیر می توانند در ایران برگزار گردند که  باتوجه به بررسی های صورت گرفته

در این بخش به فهرست این عناوین پرداخته می شود و الزم به توضیح است که این آکادمی آمادگی برگزاری 

 دوره مد نظر کارفرمایان را بر اساس سرفرصل های مدون آموزشی ایشان نیز دارد. 

 روزه  4زیست، انرژی و منابع دوره مدیریت پایدار محیط  -1

 روزه 3مدیریت کنترل ریسک در سازمان )محیط زیستی، اجتماعی و مالی و ...( دوره  -2

 روزه 3مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی دوره  -3

 روزه 4دوره اموزشی مدیریت حریق و مبارزه با ان در یک دوره  -4

 روزه 2مدیریت عملیاتی پسماندهای شهری در یک دوره  -5

 روزه 3یت عملیاتی پسماندهای صنعتی و خطرناک دوره مدیر -6

 روزه 3هاضم ها و امکان سنجی استفاده از انها در پسماندهای شهری دوره  -7

هاضم ها و امکان سنجی استفاده از انها در پسماندهای حاصل از محلهای تولید و نگهداری دامها  -8

 روزه 2دوره

 روزه 3از آنها در پسماندهای شهری و صنعتی دوره زباله سوزها و باید و نباید ها برای استفاده  -9

 روزه 3سیستم های مدیریت پردازش و بازیافت پسماندهای شهری دوره  -10

 روزه 2و گزینه های ارتقا یافته ان دوره  RDFاشنایی با فن اوری تولید  -11

 روزه 3فن اوری های تولید خوراک دام و طیور دوره  -12

 فهرست دوره های پیشنهادی مرتبط با مدیریت پسماند و محیط زیست
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 روزه 4صنعت دوره  فن اوریهای کنترل االینده های هوا در -13

 روزه 3مدیریت پسماندهای بیمارستانی و کلینکی دوره  -14

 روزه 3مدیریت پسماندهای بخش کشاورزی دوره  -15

 روزه 5دوره  ISOمدیریت استقرار سیستم  -16
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Training and workshops in the field of Waste 

Management WETRO. GmbH Germany 

a. Training program 

i. Technical Training and know How Transfer 

1. Biogas basics 

2. Biogas knowledge for operators and potential plant builder 

3. Biogas applications 

4. Biogas purification processes 

5. Challenges- Biogas production fron chicken manure 

6. Requirements on a biogas digester desing for the organic 

fraction from Muunicipal solid waste 

7. Comparison of different Biogas produsing technologies and 

utilization 

8. Feeding industry and production basics 

a. Feeding industry latest state of the art design 

9. Feeding industry- latest sanitation regulations 

a. Feeding health protection measures 

10. Waste Management and efficient waste resource 

utilization  

11. Vacuum evaportation process. Waste water purification 

from NH3- How to gain water from liquid manure 

12. Production of Energy pellets fro RDF (Municipail solid 

Waste) 

13. Sewage sludge treatment process- drying processes and 

energy production from sewage sludge pellets  

14. clinical waste treatment- sanitation and incineration 

15. Development of incineration processes and utilization 
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16. Exhaust Air Treatment a with RTO Regenerative Thermal 

Oxidation 

ii. Economical Trainings 

1. Risk management Training 

2. Investment in Renewable Energy- Economics consideration 

and Iranian framework conditions  

3. European company requirments for standard offer process 

iii. process and Management Training 

 Presentation Training 

o Building structure + storylines 

o Peresentation techniques 

 Online/Mobile Marketing 

o Google Adwords, Facebook Ads, Google analytics 

o Strategies & KPIs 

 Corporate Enterpreneurship/ Innovation Management 

o Importance and value of corporate 

enterpreneurship 

o Best practices and examples 

 Agile Project Management 

o Scrum 

o Kanban 

 Business Models 

o Overview of types of business models (inspired by st. 

Gallen business model cards) 

o Industry specific business models 

Portfolio of Training offered by Riskcom 

 

The trainings offered provide basic knowledge of the topices 

listed. The duration of the workshops is flexible. In case more 

detailed knowledge is required the duration of the workshop can 

be extended. After each training course participants receive a 

certificate confirming the participation of the training. 

Training are provided for the folliwing areas: 
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1. Environmental Management; 

2. Risk Management; 

3. Occupational Health & Safety; 

4. Fire prevention and fire protection. 

Environmental Management 

Sustainable management of environment, energy, and resources 

Topics 

 Basic knowledge for the implemention of an 

Environmental Management system 

 Requirments of EN ISO 14001:2015 

 Practically oriented interpretation of  the EN ISO 

14001:2015 requirments 

 Set up and implementation of the management system 

 Identification, analysis, and assessement of processes 

 Environmental audit 

 Assessment of environmental key performance and 

environmantal controlling 

Duration 

 4 days 

Particilants 

 Mangers 

 Quality Management and occupational health & safety 

representatives, who are responsible for the implementation 

of an integrated management system (IMS) 

Risk Management 

Identification and control of risks (environmantal, social, 

financial) for business units and companies 

Topics 

 Impotance and background of risk Management for 

companies 

 Regulatory requirements 
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 Risk based approach according to EN ISO 9001:2015 

 Risk management process 

 Methods of risk identification and assessment 

 Statistical basics and terms 

 Risk quantification and risk aggregation 

 Risk reporting 

 Risk controlling 

 Risk software 

 Documentation requirements of risk management 

system 

Duration 

 3 days 

Participants 

 Managing director, partners or other executives in 

companies and roject Managers 

 Financial managers, business planners, or quality 

managers 

 

Occupational Health & safety 

Safety first 

Topics 

 Importance and benefit of occupational health and safety 

managment system 

  Structure and requirments of OHSAS 18001 

 Practically oriented interpretation of  the OHSAS 18001 

requirments 

 Occupational health & safety provisions directly related to 

the individual requirments of OHSAS 18001 

 Process oriented occupational health and safety 

managment 

Duration 
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 3 days 

Participants 

 HSE Managers and representatives 

 Quality and environmental Management representatives, 

who are responsible for the implementation of an integrated 

management system (IMS) 

Fire Prevention and Protection 

Comperhensive knowledge for fire Prevention and 

Protection 

Topics 

 Occurrence of fires and explosions 

 Selection of approprite extinguishing agents and processes 

 Constructional fire protection 

 Risks of fire and explosions 

o Explosive and flammable products 

o Electrical facilities 

o Arson 

 Cooperation with fire departments 

 Management of fire protection 

o Integration of fire protection into operation 

organisation 

o Hazard assessment (HAZOP) 

o Emergency management plan 

Duration 

 4 days 

Participants 

 Fire protection representative 

 Specialists for occupational health & safety 
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Hazardous Material and Emergency Responder Training Courses 

offered by Riskcom 

13. july 2016 

Riskcom GmbH 

Friedrich- Naumann weg 38 

D- 75180 pforzheim 

Germany 

 

Overview 

Training 1a- Hazardous Material Response- Awareness level 

(U.S. Requirements) 

Training 1b- Hazardous Material Response- Awareness level (EU 

Requirements) 

 

Training 2- Incident command system- Awareness level 

(Emergency Response) 

 

Training 3a- Competence of Responders to Hazardous Materials- 

Awareness level personnel (NFPA 472 Standard) 

Training 3b- Competence of Responders to Hazardous Materials- 

operations level Responder (NFPA 472 Standard) 

Training 3c- - Competence of Responders to Hazardous 

Materials- operations level Responder Hazardous Material 

Technician (NFPA 472 Standard) 

 

Training 1a 
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Hazarous Material Response- Awareness Level 

Legal Reference: 

Occupational Safety and Health Act (OSHA) and OSHA programs 

(U.S.) 

Training Course Topics: 

 An understanding of hazardous substances and the risks 

associated with them in an emergency 

 An understanding of the potential outcomes associated with 

an emergency created when hazardous substances are 

oresent 

 The ability to reconize the presence of hazardous 

substances in an emergency 

 An understanding of the role of the first responder at the 

Awarness level, including site security and control and use 

of the U.S. Department of Transportation’s Emergency 

Response Guidebook 

 The ability to realize the need for additional resources and 

to provide good information to the communication centre. 

Duration: 

1 to 2 days 

Training 1b 

Hazarous Material Response- Awareness Level 

Legal Reference: 

 EU-Regulations and other national regulations (e.g. German 

regulations) for handling, storing and transporting Hazardous 

Material 

Training Course Topics: 

 Lrgal Requirements 

 Hazard assessment 

 Accident prevention regulations 

 Labeling requirements 
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 Standard Operating Procedures 

 Obligations to instruct and inform- 

Unterweisungspflichten und informationspflichten- 

employee rights 

 Material safety Data sheets 

 Internal transport of HM 

 Fire prevention  

 Storage/ aggregation of HM 

 Behaviour in the event of an accident 

 Practical example 

Duration 

2 to 3 days 

Participants Training 1a and 1b 

 Warehouse manager 

 Production staff 

 Further responsible personnel 

 Safety engineer 

 Safety representative, officer for waste 

 Other interested persons 

Training 2 

Incident Command system- Awareness level 

Legal Reference: 

Occupational Safety and Health Act and OSHA (U.S.) 

Training course Topics: 

 What actions to take for controlling the situation before the 

incident commander arrives 

 Decisions that must be addressed, especially during the 

initial phase of the e,ergency response 

Participants: 

Those who may be first on the scene of a hazardous materials 

emergency  
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Duration: 

1 to 1.5 days 

Training 3a 

Responder to Hazardous Materials- Awareness Level 

Personnel 

Legal Reference: 

U.S. National Fire protection Association (NFPA) 472 Standard 

for competence of Responders to Hazardous Materials/ Weapons 

of Mass Destruction Incidents Chapter 4, "Competencies for 

Awareness Level Personnel" 

Course Topics 

 Analyze the incident 

 Detect the presence of Hazardous Materials 

(Hazmat) 

 Survey a Hazmat incident from a safe location 

 Implement the response 

 Initiate protective actions 

 Initiate the notification process 

Participants: 

Those persons who could encounter an emergency involving 

hazardous materials/ weapons of mass destruction. It includes 

those who are expected to recognize the presence of the 

Hazmat/ WMD, protect themselves, call for trained personnel, 

and secure the area. 

Duration: 

2 to 3 days 

Training 3b 

Responder to Hazardous Materials- operations level 

Responder 

Legal Reference:  
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U.S. National Fire protection Association (NFPA) 472 Standard 

for competence of  Responders to Hazardous Materials/ Weapons 

of Mass Destruction Incidents Chapter 5, "Competencies for 

operations level Responders " 

Course Topics 

1. Analyze the incident 

o Surveying the Hazardous Material/WMD Incidents 

o Collecting Hazard and Response Information 

o Estimating the potential Harm 

2. Plan the Response 

o Describing Response Objectives  

o Identifying Action Options 

o Determining suitability of personal protective 

Equipment 

o Identifying Decontamination Issues 

3. Implement the planned Response 

o Establishing and Enforcing scene control procedures 

o Preserving Evidence 

o Initiating the Incident command system 

o Using personal protective Equipment 

4. Evaluate the progress 

o Evaluating the status of the planned Response 

5. Communicating the status of the planned Response 

Participants: 

Those persons who respond to hazardous materials/weapons of 

mass destruction (WMD) Incidents for the purpose protecting 

nearby, the environment, or property from the effecs of the 

release. 

Duration: 

5 days 

Training 3c 

Responder to Hazardous Materials- Technician level 

Responder 
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Legal Reference:  

National Fire protection Association (NFPA) 472 Standard for 

competence of Hazardous Material Technician to Hazardous 

Materials/ Weapons of Mass Destruction Incidents Chapter 5, 

"Competencies for Hazardous Material Technician " 

Course Topics 

1. Analyze the incident 

o Collect and interpret hazard and response information 

o Determine scope of the problem 

o Describe type and extend of damage to containers 

o Predict the behavior of released materials and 

containers 

o Estimating the size of endangered area 

2. Plan the Response 

o Describing Response Objectives and options 

o Select personal protective Equipment (PPE) for action 

options 

o Select technical decontamination process 

o Develop a site safety plan 

3. Implement the Response 

o Perform duties of Hazmat position within incident 

Command systems (ICS) 

o Work in Technician- level PPE 

o Perform offensive of control options 

4. Perform decontamination functions 

o Evaluate effectiveness of control functions 

o Evaluate effectiveness of decontamination 

5. Terminating the Incident 

o Incident debrief and critique 

o Reports and documentation 

Participants: 

Those persons who respond to hazardous materials/ WMD 

incident using a risk- based response process by which he or she 

analyses a problem involving hazardous material/ WMD, selects 
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applicable decontamination procedures and controls release 

using specialized protective clothing and control equipment. 

Duration: 

10 days 

 


