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((شرح وظایف پرسنل واحد ضمن خدمت اداره آموزش سازمان آتش نشانی ))
شرح وظایف مسئول واحدآموزش های ضمن خدمت :

 -1تشکیل جلسات مستمر با پرسنل و کارشناس مسئول آموزش های مناطق.
 -2جمع آوری نیازهای آموزشی کلیه مناطق عملیاتی و اولویت بندی آنها .
 -3نظارت بر عملکرد کارشناسان مسئول آموزش مناطق عملیاتی.
 -4انجام برنامه ریزی های کالن آموزش ضمن خدمت و تهیه تقویم نهایی آموزشی سازمان.
 -5نظارت بر اجرای نیازسنجی و اثربخشی دوره های برگزر شده.
شرح وظایف کارشناس نیازسنجی آموزش :

 -1تجزیه و تحلیل کلیه مشاغل موجود در سازمان جهت دستیابی به نیازهای آموزشی.
 -2تهیه فرمهای خاص جهت جمع آوری نیازهای آموزشی پرسنل.
 -3جمع آوری اطالعات آموزشی کلیه پرسنل سازمان و دوره های گذزانده شده جهت تعیین نیازهای آموزشی هر فرد.
 -4اولویت بندی دوره های نظر سنجی شده جهت اجرا به تریتب اولویت برای هر نفر.
-5هماهنگی با مسئول آموزش مناطق جهت تعیین نیازهای آموزشی خاص هر منطقه عملیاتی.

شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی دوره های آموزشی :

 -1تهیه تقویم آموزشی برای برگزاری دوره های ضمن خدمت سازمان.
 -2هماهنگی با مسئولین آموزش مناطق جهت برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی هر منطقه عملیات.
 -3تهیه بانک اطالعاتی از کلیه مدرسان داخل و خارج سازمانی جهت استفاده در دوره های آموزشی.
 -4انتخاب مربیان جهت هر دوره و انجام هماهنگی الزم با اساتید دوره ها.
 -5آشنایی به متدها و شیوه های روز آموزش و یادگیری جهت استفاده در دوره های آموزشی.
 -6انتخاب بهترین روش آموزشی جهت برگزاری هر یک از دوره های آموزش ضمن خدمت.
 -7نظارت بر حضور و غیاب پرسنل شرکت کننده در دوره های آموزشی.
 -8پیگری مسائل مربوط به ایاب و ذهاب  ،اسکان و پرداخت حق الزحمه اساتید دوره های آموزش.
شرح وظایف کارشناس ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی :

 -1آشنایی با روشهای علمی و جدید سنجش و ارزیابی دوره های آموزش.
 -2گرفتن سئواالت از اساتید برگزار کننده هر دوره آموزشی و تهیه بانک سئواالت.
 -3اخذ آزمون از کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و تهیه کارنامه آموزشی برای هر دوره.
 -4هماهنگی با مسئولین آموزش مناطق جهت ارزشیابی دوره های برگزار شده در هر منطقه .
 -5تهیه فرمهای مخصوص جهت نظرسنجی و اثربخشی از دوره های برگزار شده.
 -6نظر سنجی از کلیه پرسنل شرکت کننده در دوره های آموزشی و جمع بندی نظرات جهت استنفاده در دوره های آتی.
 -7اثربخشی از دوره های آموزشی انجام گرفته سه تا شش ماه بعد از برگزاری دوره مطابق با دستورالعمل آموزش ضمن خدمت.
 -8تجزیه و تحلیل نظرسنجی و اثربخشی های انجام شده از دوره ها جهت برنامه ریزی بهتر دوره های آتی.

شرح وظایف کارشناس مسئول آموزش مناطق و ستاد :

 -1ثبت پرونده آموزشی کلیه پرسنل منطقه در نرم افزار جام .
 -2هماهنگی با سرپرستان و مدیران منطقه عملیاتی تحت پوشش جهت ارزیابی نیازهای آموزشی پرسنل.
 -3شرکت در بعضی از عملیات های منطقه تحت پوشش جهت آگاهی از نیازهای آموزشی پرسنل.
 -4اولویت بندی نیازهای آموزشی منطقه و ارسال آن به کارشناس نیازسنجی آموزش.
 -5همکاری و همفکری با مدیران عملیاتی جهت معرفی نیروها به دوره های آموزشی با توجه به نیاز پرسنل.
 -6برنامه ریزی و اجراء و نظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده در منطقه تحت پوشش.
 -7هماهنگی و همکاری با کارشناس ارزیابی و اثربخشی دورهای آموزشی جهت اثربخشی دوره های برگزار شده در منطقه.

فلوچارت آموزش ضمن خدمت
ثبت اطالعات آموزشی کلیه پرسنل به تفیک هر منطقه در نرم افزار جام و نگهداری و استفاده
آن در هر منطقه عملیاتی توسط کارشناس مسئول مربوطه

تهیه شناسنامه آموزشی برای هریک از نیروها و نگهداری آن در هر منطقه

تعیین نیازهای آموزشی پرسنل با توجه به سوابق آموزشی ،تجزیه و تحلیل شغل ،هماهنگی با
مدیران و سرپرستان و بازدیدهای عملیاتی برای هریک از مناطق بطور جداگانه

جمع بندی نیازهای آموزشی ارسالی توسط مناطق توسط کارشناس نیازسنجی

اولویت بندی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزش براساس اولویت ها و نیاز سازمان و
تهیه تقویم آموزشی

معرفی نفرات شرکت کننده در دوره توسط کارشناس و مسئول مستقیم آموزشی منطقه براساس
پرونده آموزشی و تایید نهایی معاونت آموزش و عملیات جهت حضور در کالس

برگزاری دوره های آموزشی با هماهنگی کارشناس برنامه ریزی و اجرای دوره ها بطور متمرکز در
مرکز آموزش و یا هر منطقه بصورت مستقل

در صورت عدم کسب نمره قبولی

نظر سنجی و ارزشیابی از دوره های برگزار شده توسط کارشناس
ارزشیابی و اثربخشی دوره ها و اخذ آزمون از کلیه شرکت
کنندگان
در صورت کسب نمره قبولی

تهیه و صدورگواهینامه برای کلیه افرادی که نمره قبولی کسب نموده اند و ثبت دوره در سیستم
جام برای این افراد

اثربخشی از دوره های برگزار شده با همکاری مسئول مستقیم توسط کارشناس اثربخشی در فواصل
زمانی معین

در صورت اثر بخش بودن

اتمام فرآیند آموزشی برای دوره مورد نظر

در صورت اثر بخش نبودن

