برگزاری آموزش های درون سازمانی
ضمن خدمت پرسنل عملیاتی
در ایستگاه ها

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 پرسن عملیاتی هستند که بایتد بتواننتد بتا 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 همچنین از کلیه امکانات خوم نگهدارم وحفاظت نمایند ومر نتیجه سازمان عملکرم خوبی ماشته باشد.

آموزش تنها راه تغییر و حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب
آموزش تنها راه است

راهکارهاجهت ارتقاء توانایی های پرسنل عملیاتی :
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قدم اول
شناسایی نیاز های آموزشی
آمار حریق وحوامث هر ایستگاه از واحد ربت گزارشات اخذ و مورم تجزیه تحلی قرار میگیرم.
و آموزشهایی متناسب با آمار و تجزیه تحلی آمار عملیاتها مر هر ایستگاه ارائه خواهد شد.
مسئولین ایستگاه نیز بایستی نیازهام آموزشی خوم را اعالم تا براساس آن آموزش برنامه ریزم ومر اسرع وقت برگزار شوم .

قدم دوم
برنامه ریزی آموزش درون ایستگاهی
هر روزم که متاونت عملیات مر ایستگاهی مستلر است بایستی مر حضور ایشان آمتوزش نیروهتام عملیتاتی آن ایستتگاه انجتام شتوم
 .بهترین مربیان برام آموزش مر ایستگا هها همان افسران آمامه میباشند کته بتا آمتوزش بته عنتوان مربتی همکتارم میکننتد حتداق
2ساعت به نیروها آموزش مهد .
متاونت محترم عملیات طبق برنامه ریزم مدونی هرروز مریک ایستگاه حضور ماشته و بر عملکرم نیروهام آن ایستگاه نظارت مستلیم
ماشته باشد.
ایستگاه 1شنبه ها
ایستگاه 2یکشنبه ها
ایستگاه  3موشنبه ها
ایستگاه  4سه شنبه ها
ایستگاه  5چهار شنبه ها
ایستگاه  6و  7پنج شنبه ها
ساعات حضور متاون عملیات بهتر است مر ساعات آموزش وتمرین هام روزانه باشد.
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کلیه عملیاتهام حریق ونجات تصویر برمارم وعملیاتهام تخصصی و قاب توجه حتما مر کارگروهی شتام مستئولین آمتوزش ،عملیتات
،مسئول ایستگاه ،افسر آمامه  ،فرمانده شیفت وکارشناس بررسی علت ،عملکتر م ستازمان مر ملابلته بتا حریتق یتا حامرته متورم بررستی
وتجزیه تحلی صورت گیرم تا بتوان اشکاالت موجوم مر خدمات رسانی را مرتفع نماییم .
وپس از مستند سازم از این تجربه مر آینده استفامه شوم .

قدم سوم
ارزیابی آموزش
از کلیه مراح آموزش مرون ایستگاهی تصویر برمارم میشوم.
پس از برگزارم ،آموزش هرروز مورم ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نواقص مر روزهام آتی برطرف شوم.
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برنامه آموزش روزانه ایستگاه ها
روز و ایستگاه

مبحث آموزش

نام مربی

سرفصل های آموزش

شنبه

آبرسانی

آقای علی آبادی

آشنایی با انواع ماشین آالت وتجهیزات آبرسانی -،شناخت انواع لوله های آتش نشانی -،شناخت
انواع سرنازل ها-،روشهای تامین آب-،انجام عملیات آبرسانی با لوله های خشک وتر-،انجام

ایستگاه مرکزی

عملیات کاهش یا افزایش طول لوله وکاربرد واسطه ها در آبرسانی وتوزیع آب-،نگهداری

ومحافظت از لوله ها وتجهیزات آبرسانی
کف وکفسازها

4شنبه

آقای احمد خدابخشی

شناخت کف اطفایی،تاریخچه استفاده از کف آتش نشانی،تعریف کف،اصطالحات کف،شناخت
مكانیزم عملكرد کف روی آتش،انواع کف،انواع مایع کف،مایع کف از نظر مواد تشكیل هنده

ایستگاه 2

مایع کف از نظر تشكیل مثلث کف،مایع کف از نظر توسعه حجمی،اثرات کف،اثرات کف روی مواد

دیگر،آشنایی با مشخصات فنی مایع کف ،نام مایع کف،مواد تشكیل دهنده مایع کف

درصد مایع کفاکی واالن وزنی،سیالیت مایع کف،رنگ مایع کف،بوی مایع کف،وزن مخصوص

مایع کف PH،مایع کف،انبساط حجمی مایع کف،نقطه انجماد مایع کف،درجه تبخیر مایع کف

مقاومت در برابر حرارت،قدرت جذب آب،رسوب گذاری مایع کف،قدرت پوشانندگی وخاموش
کنندگی مایع کف،عدم جذب مواد سوختنی،کاربرد زیر سطحی،میزان پرتاب کف،انبار و ذخیره

کردن مایع کف،شناخت تجهیزات و وسایل کفساز،سرلوله های کف ساز،تزریق کننده ها(تناسب

ساز) ،توانایی استفاده از وسایل کفساز و انجام عملیات کف رسانی
آبرسانی

2شنبه

آقای رضا گلریز

ایستگاه 9

آشنایی با انواع ماشین آالت وتجهیزات آبرسانی -،شناخت انواع لوله های آتش نشانی -،شناخت

انواع سرنازل ها-،روشهای تامین آب-،انجام عملیات آبرسانی با لوله های خشک وتر-،انجام
عملیات کاهش یا افزایش طول لوله وکاربرد واسطه ها در آبرسانی وتوزیع آب-،نگهداری

ومحافظت از لوله ها وتجهیزات آبرسانی.
شهر شناسی

9شنبه

آقای علیرضا ایرانفر

ایستگاه 1

آتش نشان باید اطالعات کافی در خصوص شهر محل فعالیت خود داشته باشد .اطالعات خود
را به روز کند تا در مسیر حرکت به دلیل اطالعات قبلی خود که به مرور زمان دستخوش تغییر

گردیده (مانند حفاریها)به مشكالتی نظیر صرف هزینه و زمان بیهوده ،توقف در ترافیک،
حرکت در مسیرهای اشتباه و ...که باعث تاخیر در رسیدن به محل حادثه و همچنین باال رفتن
استهالک خودرو می شود ،دچار نگردد .معموالً مردم به اطالعات آتش نشانی در مورد مسیرها
و مكانهای مختلف اعتماد دارند و نباید به دلیل ارائه خدمات نامطلوب ،اعتماد شهروندان سلب

گردد ،بنابراین دارا بودن اطالعات کافی در شهرشناسی یكی از شرایط الزم جهت ارائه خدمات
مطلوب به شهروندان است.
 1شنبه

دستگاه تنفسی

ایستگاه 5

نردبان

5شنبه

تست کلیه تجهیزات

ایستگاه 7

حریق و نجات

محمد محمودی

-آشنایی با اصول دستگاه های تنفسی و سیستم تنفسی انسان-آشنایی با انواع دستگاه های

تنفسی-آشنایی با نحوه عملكرد دستگاه های تنفسی-توانایی حفاظت شخصی در عملیات با
دستگاه تنفسی -شناخت انواع دستگاه های تنفسی موجود در آتش نشانی ها-بكارگیری
دستگاه تنفسی محافظت ونگهداری از دستگاه تنفسی
شناخت نردبان های دستی و کاربرد آنها  ،انواع نردبان ها،نردبان های کشویی  ،نردبان های

کشویی کوتاه و نحوه استفاده ونگهداری از آن
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تست کلیه تجهیزات حریق و نجات براساس چک لیست ،نحوه استفاده مطلوب و حفاظت
از همكاران

نگهداری آن ها .

