آموزش های درون سازمانی
ضمن خدمت فرماندهان شیفت

برنامه شش ماهه دوم سال 4931
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مقدمه
با توجه به اهداف و رسالت اصلی سازمان  ،اولین هدف آن نجات جان انسانها  ،مهار و اطفاء حریق و حفاظتت از رروتهتام ملتی مر ملابت
آتش سوزم و عوارض و سوانح ناشی از آن ذکر شده است  .و مستحضرید که مهمترین و ارر بخشترین و وستیتترین حتوزه مر آتتش نشتانی
حوزه عملیات است  .لذا ما بایستی مر ابتدا با مطالته حوامث بومی و رایج شهر نیشابور ونیز مطالته و بررسی آمار حوامث ضمن بررسی ارتر
بخشی برنامه ها و فتالیتهام فتلی  ،نلطه مطلوبی را که قصد رسیدن به آنجا را ماریم شناسایی و سپس مر جهت آن گام برماریم.

با توجه به اینکه بیشتر نیروم سازمان مر این بخش فتالیت مارند و فتالیتهام نیروهام عملیاتی مستتلیما مرمتترض میتد وقضتاوت
مرمم هستند این حوزه از اهمیت بسیار باالیی برخورمار است.
مر صحنه هر آتش سوزم و حامره ،این فرماندهان شیفت هستند که باید بتوانند با استتفامه از علتوم و تجربیتات ختوم از تمتامی
نیروهام تحت اختیارشان ،تجهیزات ماشین آالت و امکانات مر شرایط موجوم مر محت حامرته حتداکار استتفامه را نمتومه تتا بهتترین
نتیجه ممکن را بگیرند ومر نتیجه سازمان عملکرم خوبی ماشته باشد.
بنابراین برام اینکه سازمان عملکرم خوبی مر این حوزه ماشتته باشتد بایتد فرمانتدهان ختوبی ماشتته باشتد وبترام اینکته ستازمان
فرماندهان خوبی ماشته باشد بهتر است فرماندهان موجوم و افرامم که به نظتر میرستد مارام توانتایی فرمانتدهی میداشتند را ارزیتابی و
افرامم با توانایی بهتر به عنوان فرماندهان شیفت بگمارم.
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قدم اول
مشخص نمودن نحوه ارزیابی

ابتدا شرایط احراز فرماندهی شیفت مشخص شده وبرام هر آیتم نمره ام متین میشوم.
آمامگی جسمانی 03از 033
سوابق شام سابله خدمت ،سابله فرماندهی شیفت و  03 ...از 033
تحصیالت  03از 033
همکارم با آموزش  03از 033
همکارم با عملیات  03از 033
شرکت موررمر موره فرماندهی عملیات وموفلیت مر آزمون کتدی وعملی  03از 033
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قدم دوم
مشخص نمودن افراد مورد ارزیابی
با انجام طرحی کلیه فرماندهان شیفت که مرحال حاضر بیست و سه نفر بومه

به اضافه حداق

 03مرصد کسانی کته براستاس ستابله

وتجربه ومدرک احساس میشوم که میتوانند فرمانده خوبی باشند مر یکدوره آموزش شرکت مامه میشوند وسپس از آنها آزمون عملتی
و کتدی نمره آنها مشخص خواهد شد .
پیشنهام میشوم نهایتا  00نفر مورم ارزیابی قرار گیرند.
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قدم سوم
ارزیابی افراد و سازماندهی
پس از برگزارم این موره آموزش و مشخص شدن نمره هرنفر مر این موره جلسه کارگروه منابع انسانی تشکی و نمرات میگر افرام
مشخص میشوم.
با جمع امتیازات هر نفر کلیه افرام نمره ام را از  033اخذ خواهند کرم .و سپس باتوجه به اهمیت وحساسیت ایستگاهها براستاس رتدته
بندم آنها فرماندهان مر ایستگاه ها چیده خواهند شد .

ماال برام فرماندهی شیفت ایستگاه مرکزم از  0فرم مارام بیشترین نمره استفامه خواهد شد.
و از افرامم با نمره کمتر به عنوان کمک فرمانده استفامه خواهد شد.
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