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  سوانح و حریق فرماندهی: نام شغل 

    استاندارد خالصه 
  تعریف مفاهیم سطوح یادگیری

   به مفهوم قدرت انجام کار:توانایی/ به مفهوم مبانی مطالب نظری : اصول/  به مفهوم داشتن اطالعات کامل:شناسایی/ به مفهوم داشتن اطالعات مقدماتی:آشنایی

  : شغل مشخصات عمومی
زمینه مدیریت بحران در ارتباط با اجرای شایستگی در است که شغلی ندهی سوانح و حریق مدیریت و فرما

( فرماندهی حادثه  فرماندهی در عملیات آتش سوزی،توانایی مدیریت و حوادث طبیعی، عملیات امداد در 
ICS (و مدیریت در ایستگاه را داشته باشد. 

   : ورودی ویژگی های کارآموز
  نشانی سال سابقه کار مفید یا رئیس آتش 5دیپلم با : ت میزان تحصیالحداقل 
  سالمت کامل جسمانی و روانی:  توانایی جسمیحداقل 

  ندارد : مهارت های پیش نیاز این استاندارد

    : موزشیآ دوره طول
  ساعت  110   :                 آموزش    دوره طول

  ساعت    50  :                ـ زمان آموزش نظری
  ساعت    60  :                ـ زمان آموزش عملی

  ساعت     -  :    کارآموزی در محیط کارـ زمان 
   ساعت    - :                    پروژهاجرای ـ زمان 

 ساعت     -     :    زمان سنجش مهارت        ـ

   : روش ارزیابی مهارت کارآموز
   % 25: ) دانش فنی(سنجش نظری امتیاز - 1
    %75 : سنجش عملی امتیاز- 2
   %10:  امتیاز سنجش مشاهده ای-1-2
  %65:   امتیاز سنجش نتایج کار عملی-2-2

   : ویژگیهای نیروی آموزشی
   سال سابقه کار 2با نس مرتبط لیسا :حداقل سطح تحصیالت 
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  سوانح و حریق فرماندهی : نام شغل
 فهرست توانایی های شغل 

 عنوان توانایی ردیف

  توانایی مدیریت بحران در ارتباط با اجرای عملیات امداد در حوادث طبیعی   1
  توانایی مدیریت و فرماندهی در عملیات آتش سوزی و نجات و امداد  2
 ICS ( INCIDENT CONTROL SYSTEM( توانایی فرماندهی حادثه   3

  توانایی مدیریت در ایستگاه آتش نشانی  4
  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار  5

  
  
  

  

 



 3

 

  سوانح و حریق فرماندهی:  ام شغلن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

تباط با اجرای عملیات امداد در رتوانایی مدیریت بحران در ا  1
  حوادث طبیعی

8  16  24  

        عاریف و مفاهیم مدیریت بحران با تآشنایی   1-1

اه های اضطراری عملیاتی و اسکان شناسایی اصول تشخیص محل اردوگ  2-1
  مصدومین 

      

برای انتخاب محل مناسب اردوگاه و تشکیل اردوگاه های اضطراری  -  
  ت و اجساد استقرار مصدومین و رهبری عملیا

      

         سلسله مراتب یی اصول عملیات  امداد و نجات طبقشناسا  3-1

        انجام رهبری عملیات امداد و نجات  -  

        ع عملیات شخیص اولویت نقاط بحرانی برای شروایی اصول تشناس  4-1

         بحرانی برای شروع عملیات  نقاط اولویت بندی-  

 باعث نگرانی افکار شناسایی اصول و پیشگیری از بروز برخی اخبار که  5-1
  .عمومی می شود

      

         کنترل  و پیشگیری از بروز هر گونه اخبار کذب نگران کننده -  

شناسایی اصول پیشگیری از عواملی که باعث گسترش عوارض ناشی از   6-1
  .بالیای طبیعی می شود

      

         پیشگیری و کنترل و مقابله با سوانح ایجاد شده -  

        شناسایی اصول مقابله با سوانح   7-1

         مقابله با سوانح انسانی -  

         مقابله با سوانح حریق -  

        یت بحران شناسایی اصول مدیر  8-1

         مدیریت کردن بحران های ایجاد شده-  
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  سوانح و حریق فرماندهی:  ام شغلن                                                            
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

ی و توانایی مدیریت و فرماندهی در عملیات آتش سوز  2
  نجات و امداد 

16  16  32  

        خصوصیات فرماندهی حریق آشنایی با   1-2

         ن فرم های ارزیابی و روش های تکمیل آآشنایی با  2-2

        شناسایی اصول ارزیابی علل حادثه   3-2

         ارزیابی مشاهده ای از صحنه -  

         ارزیابی ساختمان تأسیسات -  

        محل حادثه  تصرف نوع -  

         خطرات جانبی قابل پیش بینی  -  

         تکمیل فرم ارزیابی -  

  )SOP(روش های عملیاتی استانداردهای شناسایی اصول  4-2

Standard Operating Procedure

      

        وظایف اصلی فرماندهی  -  

اختیار به ویض  مسئولیت های فرماندهی از طریق تف تقسیم کردن-  
  رؤسای بخش ها 

      

        منی مربوط به عملیات اطفای حریق  ای-  

        بکارگیری منابع اولیه  -  

         در عملیات آتش سوزیSOP اعمال -  

        شناسایی اصول عملیات دفاعی و عملیات تهاجمی   5-2

        مله به حریق با استفاده از تاکتیک های عملیاتی ح -  

محصور  عملیات نجات مصدومین و -1 (  اولویت بندی تاکتیکی-  
  )   حفظ اموال-3 کنترل و مهار آتش -2ان در حریق دگش
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  سوانح و حریق فرماندهی: ام شغلن                                                    
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        ه عملیات شناسایی اصول سازمان دهی حوز  7-2

         تهیه آب -  

         ارتباط با پلیس -  

         نحوه استقرار در محل حادثه -  

         خدمات رفاهی -  

         خدمات درمانی -  

        ساختن  خارج -  

        ا و انتقال  مداو-  

        آشنایی با سلسله مراتب فرمان دهی در آتش نشانی   8-2

         حریق  اضطراری هنگام مبارزه بااقداماتشناسایی اصول   9-2

        ارتباط مستقیم با پلیس  -  

         ارتباط مستقیم با اورژانس پزشکی -  

         ارتباط مستقیم با مقامات شهری -  

         آمادگی تماس با نیروهای کمکی امدادی -  

        شناسایی اصول بررسی روش عملکرد رهبری در عملیات تشخیص   10-2

         نیازهای رهبری -  

        زهای مربوط به حفظ گروه  تشخیص نیا-  

         تشخیص نیازهای فردی -  

        جمعی ایشان فرمانده و وظایف شناسایی اصول تشخیص وظایف   11-2

         تشخیص وظایف فردی فرمانده -  

         تشخیص وظایف جمعی فرمانده -  

        ل وظایف رهبری افسر آتش نشانی شناسایی اصو  12-2
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  سوانح و حریق فرماندهی:  ام شغل ن                                                  
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         برنامه ریزی-  

         تشریح و توضیح اهداف و وظایف-  

        و قوانین حاکم بر این شغل  کنترل افراد گروه بر اساس ضوابط -  

        افراد  حمایت از -  

        شناسایی اصول وظایف رهبری افسران آتش نشانی   13-2

        تشخیص وظایف افسران  -  

         برنامه ریزی -  

        و توجیه اهداف وظایف  تشریح -  

        ر اساس ضوابط و قوانین حاکم ب کنترل افراد گروه -  

         حمایت از افراد -  

        شناسایی اصول رهبری کاربردی   14-2

         الزامات اساسی مؤثر در رهبری  درک سریع -  

         استفاده از افراد با تجربه -  

         تشخیص وفاداری نسبت به کار -  

        شناسایی اطالعاتی که یک فرمانده در بررسی مقدماتی حریق باید بداند   15-2

        تشخیص حادثه  -  

         تشخیص نیازهای تجهیزاتی -  

نشانی نباید نسبت به آن تفویض اختیار  شناسایی مواردی که افسر آتش  16-2
   .نماید

      

        شناسایی اصول فراخوانی نیروهای کمکی  17-2

         شرایط فراخوانی-  

        محیط حادثهبررسی  -  
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  سوانح و حریق فرماندهی  :ام شغل  ن                                          
 نامه درسیاهداف و ریزبر

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         بررسی تجهیزات مورد نیاز-  

         درخواست نیروی کمکی و تجهیزات -  

        شناسایی اصول محاسبات و ارزیابی عملیات پشتیبانی  18-2

   INCIDENT     CONTROL   حادثه   فرماندهی   توانایی  3

 ) ICS(  SYSTEM  
8  8  16  

        شناسایی اصول سیستم فرماندهی حادثه   1-3

        آشنایی با  تشخیص مفاهیم و اصطالحات فرماندهی حادثه   2-3

        شناسایی  اصول مدیریت نفرات در محیط حادثه   3-3

         شناسایی تعیین خط مشی  و سازماندهی   4-3

        آشنایی با برنامه ریزی   5-3

         ها شناسایی تقسیم کار و مسئولیت  6-3

        شناسایی اصول نکات کلیدی و فرماندهی   7-3

         کنترل منابع عملیاتی در وسایل پرسنل تجهیزات اطفاء حریق -  

       نکات مهم عملیاتی برای گروه های آتش نشانی و نجات اصول شناسایی   8-3

        شناسایی اصول فرماندهی حادثه  9-3

         فرماندهی کردن یک حادثه-  

        شناسایی اصول محاسبات و ارزیابی عملیات پشتیبانی  10-3

        شناسایی تجهیزات و موارد مورد نیاز پشتیبانی  11-3

  28  16  12  توانایی مدیریت در ایستگاه آتش نشانی   4

        شناسایی اصول وظایف فرمانده در هنگام کار   1-4

         کنترل پرسنل-  
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  سوانح و حریق فرماندهی:  شغلام                               ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

         کنترل ماشین آالت آماده به کار -  

         کنترل برنامه روزانه پرسنل -  

        شناسایی اصول وظایف اصلی روزانه در ایستگاه آتش نشانی   2-4

        ه برای هر ایستگاه  تشخیص وظایف عملیاتی تعریف شد-  

        شناسایی اصول وظایف اداری عملیاتی بازرسی در ایستگاه آتش نشانی   3-4

         کنترل  وظایف عملیاتی -  

         کنترل وظایف اداری مشاغل موجود در ایستگاه -  

         بازرسی های مهم روزانه ایستگاه -  

        آشنایی با وظایف شغلی در زمینه آتش نشانی   4-4

         وظایف شغلی آتش نشان ها -  

         وظایف شغلی رانندگان آتش نشانی -  

         وظایف شغلی اتاق ارتباطات -  

        شناسایی وظایف کاری رئیس ایستگاه   5-4

         تشخیص وظایف رئیس ایستگاه-  

        شناسایی تحویل و تحول ایستگاه شیفت و افسران شیفت   6-4

         ماشین آالت تحویل و تحول محیط و-  

        شناسایی اصول تغییر و تحویل ایستگاه های آتش نشانی   7-4

         تشخیص روش تحویل و تحول ابزارها -  

         تشخیص روش تحویل و تحول خودروها-  

         تشخیص روش تحویل و تحول انبارها-  

         تشخیص روش تحویل و تحول  تجهیزات -  

         تکمیل فرم تحویل و تحول -  
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  سوانح و حریق فرماندهی: ام شغل                                               ن
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 شرح شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با شرح وظایف انبار دار ایستگاه   8-4

        ایستگاهآشنایی با ساختار اداری و تجهیزاتی اتاق کنترل  و فرماندهی   9-4

شناسایی اصول استانداردهای ممیزی جهت ارزیابی تشکیالتی و عملیاتی   10-4
  ایستگاه های آتش نشانی 

      

         ممیزی جهت ارزیابی تشکیالتی طبق استانداردها -  

         ممیزی جهت ارزیابی عملیاتی طبق استانداردها -  

        رش آنشناسایی اصول ارزیابی موقعیت حریق و نحوه گست  11-4

  10  4  6  توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار   5

        شناسایی حوادث و نحوه پیشگیری از بروز حوادث   1-5

        آشنایی با عوامل فیزیکی و شیمیایی مؤثر   2-5

         ذرات گرد و غبار و گازهای سمی -  

        آشنایی با عوامل شیمیایی و فیزیکی مؤثر   3-5

         تنظیم درجه حرارت -  

         تهویه مناسب -  

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی درحین استفاده از تجهیزات   4-5

        آشنایی با جعبه کمک های اولیه و نحوه استفاده از آن   5-5

آشنایی با محاسبات مربوط به استفاده از هوای تنفسی در محیط های   6-5
  آلوده 

      

        نحوه کنترل سالمتی افراد در عملیات آشنایی با   7-5

        آشنایی با نحوه تست سالمتی افراد   8-5

        شناسایی اصول رعایت نکات ایمنی در حین عملیات نجات و امداد   9-5
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  سوانح و حریق فرماندهی: ام شغل   ن                                          
 اهداف و ریزبرنامه درسی 

 رحش شماره زمان آموزش

 جمع عملی نظری

        آشنایی با نکات ایمنی ماشین آالت   10-5

        شناسایی اصول بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت در محیط کار   11-5
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  سوانح و حریق فرماندهی :نام شغل 
     مواد و وسایل رسانه ای ، ابزار، ات فهرست استاندارد تجهیز

  شماره  تعداد   مشخصات فنی  ردیف

     VHS ویدئو  1

      ویدئو پروژکتور معمولی  2

      پخشCDویدئو   

       اینچ رنگی21تلویزیون   3

      P4  کامپیوتر با کلیه متعلقات  4

      معمولی نشانی خودروهای آتش  5

      چوبیمیز مربی   6

       چرخدارصندلی مربی  7

       چوبی دسته دارصندلی  8

       کیلویی6 پودر خشک کپسول آتش نشانی  9

       با تجهیزات کاملجعبه کمکهای اولیه  10

      120cm×90تخته وایت برد  11

 – متوسـط  – کوچـک  (Fire hose)شلنگ آتـش نـشانی    12
 بزرگ

    

       در انواع مختلف(Fire nozzle)سر شلنگ آتش نشانی   13

      نوع استاندارد(Fire box) جعبه آتش نشانی  14

      نوع استاندارد(Connection) اتصاالت  15

      نقشه کارگاهی عملیاتی  16

       آبی یا مشکیماژیک  17

      وایت بردتخته پاک کن   18
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  سوانح و حریق  فرماندهی:نام شغل 
  منابع و نرم افزارهای آموزشی فهرست 

 شرح ردیف

سازمان شهرداری هـای کـل کـشور،        :  ، نویسنده  کتاب سازماندهی و فرماندهی عملیات آتش نشانی       1
 1385:  چاپ

  نقشه های ریاضی برای استقرار تجهیزات  2
3 CDعملیات سوانح و حریق   
 عملیات سوانح و حریقفیلم  4

 

  

 


