حوزه معاونت آموزش

فعالیتهای انجام شده از تاریخ 49/2/52
فعالیتهای آموزش به دو گروه عمده درون سازمانی جهت افزایش توانایی های پرسنل سازمانی اعم از اداری وعملیاتی و برون ساازمانی جهات
افزایش اموزشهای شهروندی و نهایتا ارتقاء ضریب ایمنی در نیشابور تقسیم میشود .
آموزش های درون سازمانی ضمن خدمت  :به کلیه آموزشهایی گفته میشود که جهت افزایش مهارت پرسنل سازمان انجام می شود .
حوزه معاونت آموزش به آموزشهای درون سازمانی توجه بسیار ویژه ای داشته وهمانطور که در زیار آماده اسات در ایات مادت ب اورت مساتمر
ومداوم ،متناسب با نیاز های افراد و در راستای رسیدن سازمان به اهدافش انجام شده است.
اولویت اول آموزشهای درون سازمانی ،آموزش پرسنل حوزه عملیات میباشد.

برنامه ریزی و برگزاری آموزش های درون سازمانی ضمن خدمت هرروزه پرسنل عملیاتی در ایستگاه ها

مستحضرید که در  5هفته متوالی مرحله اول آموزش روزانه ضمت خدمت پرسنل عملیاتی ایستگاه ها هر روزدر یک ایساتگاه بقاب برناماه
به خوبی انجام شد و در حال حاظر در هفته دوم مرحله دوم برگزاری ایت آموزشها هستیم.در ایت آموزشها سعی شد تا مقاحث آموزشی تعییت شده
برای پرسنل محترم عملیاتی به صورت نظری وکارگاهی ارائه شود و به نظر میرسد پرسنل محترم نیاز برگازاری ایات آموزشاها را دزم دانساته و
مثقت ارزیابی نمودند .یکی از ویژگی های مهم ایت دور از آموزشها ایت است که آموزش در ایستگاه برای پرسنل شیفت انجام شده و حضاور دیگار
عزیزان الزامی نیست اما ایشان میتوانند در ایت آموزشها شرکت نمایند.
بسیار باعث افتخار است دربرخی روزها برای برگزاری آموزش برای  2یا  3نفر پرسنل یاک ایساتگاه  2کارشانا

آماوزش اعازام شاد .

برگزاری آموزشها نیز فقط با یک هدف و آن اطمینان از فراگیری کلیه پرسنل محترم انجام خواهد شد وانشاا ...در هفتاه هاای آتای شااهد
برگزاری مراحل بعدی ارائه آموزشهای ضمت خدمت روزانه در ایستگاه ها خواهیم بود.

حال ارزیابی شما از برگزاری ایت سری از آموزشها چیست؟
برگزاری ایت آموزشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت آموزشها چیست؟

1
آموزش یعنی همه چیز

هر تغییری بعد از آموزش اتفاق می افتد

ضعیف

حوزه معاونت آموزش

آموزش های درون سازمانی ضمن خدمت فرماندهان شیفت
مستحضرید که در صحنه هر آتش سوزی و حادثه ،ایت فرماندهان شیفت هستند که در نوک پیکان خدمات رسانی به شاهروندان باوده و
باید بتوانند با استفاده از علوم و تجربیات خود از تمامی نیروهای تحت اختیارشان ،تجهیزات ماشایت آدت و امکاناات در شارایط موجاود در محال
حادثه حداکثر استفاده را نموده تا بهتریت نتیجه ممکت را بگیرند و در نتیجه سازمان عملکرد خوبی داشته باشد.بناابرایت ساازمان بایاد فرمانادهان
خوبی داشته باشد وبرای اینکه سازمان فرماندهان خوبی داشته باشد بهتار اسات فرمانادهان موجاود و افارادی کاه باه نظار میرساد دارای تواناایی
فرماندهی میقاشند را ارزیابی و افرادی با توانایی بهتر به عنوان فرماندهان شیفت بگمارد.
ابتدا از مسئولیت ایستگاه ها خواسته شد فرماندهان فعلی و افرادی دارای شرایط که به نظر میرسد توانایی فرمانادهی را دارناد باه آماوزش معرفای
نمایند .شرایط احراز فرماندهی شیفت در حال بررسی وبرای هر آیتم امتیازی معیت خواهدشد.اما برای شرکت موثردر دوره آماوزش فرمانادهی
عملیات وموفقیت درکار کالسی  ،آزمون کتقی وعملی  33از 033تعییت شده است.هم اکنون  2جلسه از ایت دوره گذرانده شده کاه درآن آماوزش
کار با تجهیزات جدید نشت گیر  ،بالشتک های بادی و ارزیابی عملیات ابفاء حریب آزمایشگاه جهاد دانشگاهی با موفقیت برگزار شده است .
درایت دوره امتیاز کلیه فرماندهان شیفت که درحال حاضر بیست و سه نفر باوده باه اضاافه حادا ل  53درصاد کساانی کاه براساا
وتجربه ومدرک احسا
ایستگاهها براسا

ساابقه

شده میتوانند فرمانده خوبی باشند مشخص خواهد شد سپس در جلسه کارگروه منابع انسانی باتوجه به اهمیت وحساسیت

رتقه بندی آنها فرماندهان در ایستگاه ها چیاده خواهناد شاد .ماثال بارای فرمانادهی شایفت ایساتگاه مرکازی از  3فارد دارای

بیشتریت نمره استفاده خواهد شد.
در ایت دوره از آموزش کلیه عملیاتهای حریب ونجات مهم و حسا

مورد بررسی وتجزیه تحلیل رار گرفته تا به آگاهی ها وتوانمندی های پرسنل

عملیاتی خ وصا فرماندهان شیفت اضافه شود.
حال ارزیابی شما از برگزاری ایت سری از آموزشها چیست؟
برگزاری ایت آموزشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت آموزشها چیست؟

2
آموزش یعنی همه چیز

هر تغییری بعد از آموزش اتفاق می افتد

حوزه معاونت آموزش

اعزام نیرو جهت گذراندن دوره های تخصصی

در سالهای قل تقویم اموزشی موسسه تحقیب مشاوره وآموزش استانداری گرفته وسعی میشد کلیه افراد حدا ل ساالی یکقاار در
دوره های کوتاه مدت ضمت خدمت شرکت نمایند  .ایت کار چند سالیست انجام نمیشدتا اینکه
حوزه معاونت آموزش سازمان تقویم آموزشی موسسه تحقیب مشاوره وآموزش استانداری گرفته و در صادد اسات در شاش ماهاه دوم
سال  49تک تک نیروهای اداری سازمان را جهت گذراندن دوره های تخ

ی اعزام کند باا ایات وجاود ایات حاوزه موفاب شاده اسات

درایت مدت کم  3نفر از پرسنل اداری را به ایت آموزشها اعزام نموده ضمت اینکه با ابالع رساانی کاه صاورت گرفتاه تعاداد زیاادی از
پرسنل اداری سازمان توانسته اند در آموزشهای ضمت خدمت شهرداری که در موسسه آموزشی ثامت برگزار میشود شرکت نمایند.
حوزه معاونت آموزش مفتخر است اعالم نماید برای آموزش کلیه اعضای سازمان اعم از مدیر عامال تاا آبادارچی برناماه دارد و تاالش
خود را جهت شرکت کلیه اعضای سازمان در دوره های آموزشی متناسب آنها خواهد نمود.
حال ارزیابی شما از برگزاری ایت سری از آموزشها چیست؟
برگزاری ایت آموزشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

پیشنهادهای شما برای اعزام پرسنل به ایت آموزشها چیست؟

3
آموزش یعنی همه چیز

هر تغییری بعد از آموزش اتفاق می افتد

ضعیف

حوزه معاونت آموزش

آموزش های برون سازمانی
آموزشهای عمومی :کلیه آموزشهایی که جهت ارتقاء فرهنگ ایمنی  ،آتش نشانی و افزایش مهارتهای آتش نشانی شهروندان صورت می
گیرد .یکی از مهمتریت اهداف و رسالت های سازمان  ،افزایش آگاهی های ایمنی و آتش نشانی وهمچنیت افزایش توانایی های پیشگیری و مقابله
با حوادثی نظیر حریب شهروندان عزیز است.درحال حاضر اولویت سازمانهای آتش نشانی از ساخت ایستگاه های آتش نشانی ،استخدام نیروی
آتش نشان و تهیه تجهیزات وماشیت آدت آتش نشانی به تالش جهت افزایش آگاهی های ایمنی و آتش نشانی وهمچنیت افزایش توانایی های
مقابله با حوادثی نظیر حریب شهروندان تغییر یافته است.
بنابرایت میتوان با ارائه آموزش های عمومی به شهروندان از بروز حریب وحوادث بسیاری جلوگیری کرد و یا اینکه خسارتهای مالی وجانی ناشای از
هر حریب یا حادثه را به حدا ل رساند که در ایت راستا بایستی ازتمامی ظرفیتهای موجود سازمان در ایت جهت استفاده نمود.
در نیشابورظرفیتهای بالقوه ی بسیار خوبی وجود داردکه تا کنون از آنها استفاده نشده است.
میدانیم که در نیشابور حدود  03تا 003هزار خانوار ساکت میقاشند و جمعیت ایت شهر حدود 333هزار نفر است وبرگازاری آماوزش بارای ایات
تعداد کار بسیار سنگیت وفقط با برنامه ریزی د یب  ،منظم و کار گروهی میسر است لذا سازمان بایستی برنامه هاای مختلفای بارای برگازاری دوره
های آموزش برای ایت عزیزان داشته باشد .تا آخر سال جاری حدود  03روز کاری با ی مانده است که بارای برگازاری آموزشاهای عماومی بارای
03/333نفر از شهروندان محترم که نماینده کلیه خانوارها در نیشابور میقاشند بایستی در هر روز برای  025شهروند آماوزش برگازار کنایم .کاه
تقریقا میتوان ایت تعداد را در  3کال
و برای برگزاری  3کال

92نفری که برای برگزاری آموزش های عمومی هم مناسب میقاشد  ،آموزش برگزار کنیم .

آموزش  92نفری در هر روز به حدا ل  03مربای آماوزش هاای عماومی نیااز داریام .ایات مربیاان بایساتی در آماوزش

دوساعته مربی گری شرکت نموده که ایت آموزش د یقا همان آموزشی است که بایستی ایشان ارائه نماید میقاشد و برنامه ریزی صاورت گرفتاه و
سعی میشود که مربیان در حوزه ی ایستگاه خود آموزش دهند .ومهمتریت کار اینکه از کلیه آموزش ها عکس و فیلم تهیه شده تا بتوانیم باه خاوبی
گوشه ای فعالیت های ایت سازمان را به مسئولیت ،مردم و رسانه ها نشان دهیم .جذابیت ایت آموزشها میتواناد برگازاری آماوزش ب اورت کارگااه
عملی ابفاء حریب توسط خاموش کننده های دستی و ارائه کتاب آموزشی ایمنی در خانه ب ورت رایگاان باشاد.ایات کتااب شاامل هار آنچاه یاک
شهروند نیشابوری بایستی در خ وص ایمنی وآتش نشانی بداند و یا فراگیرد بوده وهمچنیت راهنمایی برای مربیان ایت آموزشهاست.
شهروندان هدف آموزش :اصناف  ،رانندگان تاکسی ،رانندگان اتوبوس های درون شهری ،رانندگان بین شهری ،مربیاان مهاد کاودا،دان
آموزان و مربیان در مدارس ،کارکنان ادارات دولتی و ...و نیروهای بسیجی میباشند .

برگزاری ایت آموزشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت آموزشها چیست؟
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هر تغییری بعد از آموزش اتفاق می افتد

ضعیف

حوزه معاونت آموزش

آموزش آت

نشان داوطلب مقدماتی و تکمیلی

آموزش آتش نشانان داوبلب میتواند تاثیر بسیار زیادی در ترویج ایمنی در نیشابور داشته باشد.
در تعطیالت تابستانی آموزش های آتش نشانان داوبلب در 2دوره متوالی مقدماتی و تکمیلی برگزار ومدارک ایشان صادر وتقدیم شد.
اولیت دوره تکمیلی خانم ها در شهریور ماه برگزار شد و حتی عال مندی برخی از ایت افراد به حدی بود که در تست های آمادگی جسمانی آتش
نشانان شرکت فعال داشتند .
میتوان از ایت افراد در آموزش شهروندان استفاده نمود.
طرح آموزش خانه به خانه
در ایت برح که در حال بررسی میقاشد پس از ت ویب در هیئت محترم مدیره وشورای اسالمی شهر  ،مربی آموزش سازمان میتواند در ازای
دریافت مقالغی ،آموزش ایمنی و آتش نشانی را در منزل ودر حضور خانواده شهروند برگزار نماید .بدیهی ست سمتی از وجه به سازمان و
سمتی به کارشنا

اخت اص میابد.القته ایت برح مراحل ابتدایی خود را بی نموده و بایستی پخته تر شود.

برگزاری آموزشهای تکمیلی آتش نشان داوبلب را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت آموزشها چیست؟

آیا میتوان از آتش نشانان داوبلب در آموزش های عمومی شهروندان استفاده نمود و چگونه ؟

آموزشهای اختصاصی  :شامل آموزشهای نیمه حرفه ای وحرفه ای پرسنل شرکتهای صنعتی و آتش نشانی شهرهای ا ماری و غیره میقاشد .با
آموزش ایت افراد عالوه بر منقع درآمدی که برای سازمان دارد سطح ایمنی کارخانجات و شهرکهای صنعتی باد رفته که در نتیجه از میزان حوادث و
آتش سوزی ایت منابب کاسته می شود .
در ایت مدت آموزش تخ

ی پرسنل بیمارستان حکیم  ،مر بنی هاشم و آتش نشانان شهرداری تایقاد برگزار شد و درآبانماه آموزش اجرای

سیستم های آب آتش نشانی اعضای صنف لوله کشی برگزار شد.

برگزاری ایت آموزشها را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت آموزشها چیست؟

5
آموزش یعنی همه چیز

هر تغییری بعد از آموزش اتفاق می افتد

ضعیف

حوزه معاونت آموزش

آموزش دبیرستان آت

نشانی  :هر ساله آموزش و پرورش با همکاری واحد آموزش آتش نشانی نیشابور ا دام به جذب تعدادی دانش آموز

در رشته کار و دانش آتش نشانی می نماید .درحال حاضر 55دانش آموز در  2مقطع دوم و سوم تح یالت متوسطه در دبیرستان آتش نشانی وا ع
در بلوار جمهوری در حال تح یلند که هر روز هفته به غیر از سه شنقه ها از ساعت  7/05الی  2/05کال
برخی از مسئولیت سازمان به عنوان مربی درو

دارند.

دبیرستان آتش نشانی معرفی شده بودند که بخابر مسئولیتهایشان نمیتوانستند در

کالسهای خود حضور یابند که مجددا مربیان از نظر کیفیت ارائه درو

و حضور به مو ع ارزیابی وتغییراتی انجام شدتا هم اکنون شاهد برگزاری به

مو ع کالسهای دانش آموزان هستیم .
از برفی مدتی بودارائه در

براسا

سرف لهای هر در

نقود که اینمورد هم اصالح شد وحتی مربیان موظفند جزوه در

خود را به دانش

آموز ارائه کنند که قال توسط آموزش تایید شده باشد.
همچنیت مدتهاست که درو

دبیرستان فقط ب ورت تئوری ارائه میشد ودانش آموزان از نظر کارگاهی و عملی بسیار ضعیف تربیت میشدند که

ایت مورد هم با اعزام دانش آموز ومربی به ایستگاه آتش نشانی وکار کردن ب ورت عملی و کارگاهی بربرف شد.
برگزاری کالسهای دبیرستان آتش نشانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

ضعیف

آیا تغییرمثقتی در اداره کالسها مشاهده میشود؟

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت کالسها چیست؟

دانشکده آت

نشانی :

کیفیت کالسهای دانشگاه آتش نشانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب

خوب

متوسط

پیشنهادهای شما برای برگزاری بهتر ایت کالسها چیست؟
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ضعیف

حوزه معاونت آموزش

پودمانها(کارگاه های تخصصی آموزشی آت

نشانی پودمانی)

سازمان میتواند با همکاری دانشگاه علمی وکاربردی دورههای تک پودمان را برگزار نماید بدیت ترتیب که ایت پودمانها هماان واحادهای تخ

ای

رشته آتش نشانی بوده که ابل تطقیب با مدارک معتقر دانشگاهی نیز میقاشد .حوزه معاونت آموزش در حال رایزنی باا دانشاگاه علمای و کااربردی
برای برگزاری تک پودمان فرماندهی عملیات است.
آیا برگزاری تک پودمان تخ

ی مفید است ؟

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

ضعیف

چاپ 01111نسخه کتاب ایمنی در خانه
ویرایش ایت کتاب در سال  42به پایان رسید .اولیت کتاب شهرداری نیشابور به تیراژ 03333نسخه چاپ خواهدشد ایت کتاب حااوی هرآنچاه کاه
یک شهروند بایستی در خ وص ایمنی وآتش نشانی بداند بوده و برح جلد آن در زیر آمده است.

چاپ ایت کتاب و ارائه آن در آموزشهای شهروندی را چگونه ارزیابی میکنید؟ خیلی خوب
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خوب
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متوسط

ضعیف

حوزه معاونت آموزش

در مجموع ارزیابی شما از نحوه اداره حوزه معاونت آموزش توسط آ ای امید آرمیت چیست؟
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

پیشنهادهای شما برای دستیابی بهتر سازمان به اهداف آموزشی چیست؟
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