مرحله دوم برگزاری آموزش های
ضمن خدمت پرسنل عملیاتی در ایستگاه ها
مستحضرید که در  5هفته متوالی مرحله اول آموزش روزانه ضمن خدمت پرسنل عملیاتی ایستگاه ها هر روزدر یک ایستگاه طبق برنامه بهه
خوبی انجام شد .در این آموزشها سعی شد تا مباحث آموزشی تعیین شده برای پرسنل محترم عملیاتی به صورت نظری وکارگاهی ارائه شود و بهه
نظر میرسد پرسنل محترم نیز برگزاری این آموزشها را الزم دانسته و مثبت ارزیابی نمودند .یکی از ویژگی های مهم این دور از آموزشها این است
که:
 -1مباحث تعیین شده بسیار کاربردی بوده و پرسنل محترم عملیاتی که این مباحث آموزشی را فراگیرند میتوانند راحهت تهر و مهوتر تهر در
عملیاتهای سازمان حضور پیدا کرده وبه بهترین نحو ممکن عملیاتها را اداره نمایند.

 -2پرسنل محترم عملیاتی همیشه با همین مباحث مواجهند .یعنی انتخاب مباحث براساس اولویت های آموزشی صورت گرفته است.

 -3در صورت تقاضای مباحث ویژه و مورد نیاز توسط مسئولین محترم ایستگاه و حتی نیروهای محتهرم عملیهاتی آمهوزش سهریعا نسهبت بهه
برنامه ریزی آموزشی آن اقدام خواهد شد مانند درخواست آموزش رهاسازی و نجات در تصادفات که در چندین جلسه و باحضور جناب
آقای صادقی  ،استاد محترم بصورت نظری و عملی در ایستگاه  2و اژدر خودرو برگزار شد.

 -4آموزش در ایستگاه برای پرسنل شیفت انجام شده و حضور دیگر عزیزان الزامی نیسهت امها ایشهان میتواننهد در ایهن آموزشهها شهرکت
نمایند.
بسیار باعث افتخار است دربرخی روزها برای برگزاری آموزش برای  2یا  3نفر پرسنل یک ایستگاه  2کارشناس آموزش اعزام شد .در این هفته
ارزیابی برگزاری آموزشها نیز فقط با یک هدف و آن اطمینان اا افراگیار الییاپاسرلانحارم ار ا انجهام خواههد شهد ودر هفتهه آتهی شهاهد
برگزاری مرحله دوم ارائه آموزشهای ضمن خدمت روزانه در ایستگاه ها خواهیم بود.
مرحله دوم برنامه برگزاری آموزشهای روزانه در ایستگاه ها با برنامه ریزی که در زیر آمده است انجام خواهد شد .امید واریم همگهی از برگهزاری
این آموزشها بهره کافی را کسب نمائیم و شایسته والزم است از کلیه کسانی که در برگزاری ایهن آموزشهها بهه آمهوزش کمهک بسهیار ارزنهده ای
نموده و مینمایند خصوصا مربیان محترم تشکروقدردانی شود.
منتظر راهنمایی ها وپیشنهادهای ارزنده و سازنده همه عزیزان هستیم .سپاسگزاریم.
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اآتش،انواع الف،انواع ارنیع الف ،ارنیع الف اا انظر اتشكیح ارثیثا

لف،رنیع الف اا انظر اتولعپ احجمی،انبنر او اذخیره الرد ارنیع الف،شننخت اتجهیزات او اولنیحا
لفسن ،لرلولپ اهن الف الن ،تزریق الننده اهن(تننلب الن ) اشننخت او النر ابن ا اولنیح الفسن اوا
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واركننهن ارخ یفااع مندادارنداوانبنیدابپادلیحاارائپاخدرنتاننرطیوبا،اع منداشهروندا الیبا

گردد،ابننبرایناداراابود ااطالعنتالنفیادراشهرشننلیا ایكیاا اشرایطاال

رطیوبابپاشهروندا ااالت.ا
4اشنبپاا

دل گنهاتنفسیاا

ایس گنها3ا

نردبن اا

5شنبپاا

تستالییپاتجهیزاتا

ایس گنهاا2ا

حریقاوانجنتاا

رممدارممود اا

اجهتاارائپاخدرنتا

-آشننییابنااصولادل گنهاهن اتنفسیاوالیس ماتنفسیاانسن -آشننییابناانواعادل گنهاهن ا

تنفسی-آشننیی ابن انموه اعمیكرد ادل گنه اهن

اتنفسی-تواننیی احفنظت اشخصی ادر اعمیینت ابنا

دل گنه اتنفسی -اشننخت اانواع ادل گنه اهن

اتنفسی اروجود ادر اآتش انشننی اهن-بكنرگیر ا

دل گنهاتنفسیارمنفظتاونگهدار اا ادل گنهاتنفسی

شننختانردبن اهن ادل یاوالنربرداآنهنا ،اانواعانردبن اهن،نردبن اهن الشویی ،انردبن اهن ا

لشوییالوتنهاوانموهاال فندهاونگهدار ااا اآ اا

2

ا
اااااا اهمكنرا اا

تست الییپ اتجهیزات احریق او انجنت ابرالنس اچک الیست ا،نموه اال فنده ارطیوب او احفنظتا
نگهدار اآ اهنا.ا

