


 صنعت آب و برق بهجهت ارائه خدمات آموزشی و صنعتی   مراکز آموزشی بررسی صالحیت نامه شیوه
 )معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو   6/6/98مورخ    500/28170/98بخشنامه شماره  4موضوع بند (

 
در آموزش و توانمندسازي نیروي انسانی (جوار کارگاه) هاي مراکز آموزشی و صنعتی  به منظور استفاده از ظرفیت

هاي  هاي پیمانکار صنعت آب و برق، سازوکار صدور مجوز برگزاري دوره هاي وابسته وزارت نیرو و شرکت شاغل در شرکت
 گردد. می مدت براي مراکز مذکور به شرح زیر تعیین آموزشی کوتاه

 :و صدور مجوز فرایند بررسی صالحیت -1
 ربط. توسط شرکت مادرتخصصی ذي ارائه درخواست مجوز به دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري -
 بررسی و تطبیق اولیه مدارك و مستندات ارسالی. -
راهنماي «براساس مرکز آموزشی/ صنعتی هاي  براي بازدید از امکانات آموزشی و توانمندي» 1تیم ارزیابی«اعزام  -

 ).1شماره (فرم » ارزیابی
 .تدوین گزارش ارزیابی توسط تیم ارزیابی -
و بازه  حوزه جغرافیایی ،و سطح تخصصی  حیطه" درهاي آموزشی  دورهصدور مجوز اجراي بررسی گزارش و  -

 .فناوريدفتر آموزش، تحقیقات و توسط براي مراکز واجد صالحیت  "زمانی مشخص
 .آموزش، تحقیقات و فناوري در وبگاه دفترتایید صالحیت شده انتشار فهرست مراکز آموزشی  -

هاي آموزشی را در دو حیطه تخصصی  تواند مجوز اجراي دوره : هر مرکز آموزشی/ صنعتی حداکثر می1 تذکر
 ) اخذ نماید.2شماره  فرم(مطابق 

 گردد. صادر میراي مدت یک سال آموزشی/ صنعتی واجد شرایط ب: مجوز اجراي آموزش براي مراکز 2تذکر 
 

 :مجوز فعالیت و لغو تمدید نحوه -2
با ارائه  مجوز، انقضاء از قبل ماه سه حداقلبراي تمدید مجوز الزم است  شده، تائید  آموزشی/ صنعتیکز امر -

 هاي پیمانکار وابسته و شرکتهاي  در شرکتهاي آموزشی  گزارش اجراي دوره -1 :مستندات مربوطه (شامل
سایر مدارك  -3از عملکرد مرکز و  توسط ذینفعان هاي صورت گرفته گزارش ارزیابی -2صنعت آب و برق، 

به دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري  ربط از طریق شرکت مادرتخصصی ذي ، درخواست تمدید فعالیت رامرتبط)
 د.نارائه نمای

 آموزشی مقررات و ضوابط از تخلف هرگونه ها، مشاهده با توجه به نتایج بررسی دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري -
حذف و  هاي مادرتخصصی، نسبت به لغو مجوز فعالیت مراکز آموزشی هاي دریافتی از شرکت گزارش حسب و یا

 نماید. میاقدام  آنها از فهرست مراکز مجاز

 باشد. ربط می تیم ارزیابی متشکل از نمایندگان دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصی ذي -1
                                                           



1 فرم شماره   

 راهنماي ارزیابی

 تکمیلینظرات  ندارد دارد ها شاخص ردیف

متناسب با  کارگاه، سیموالتور یا آزمایشگاهوجود  1
    حیطه تخصصی مورد تقاضا

 

2 
کمیت، کیفیت و روزآمدي تجهیزات تناسب 

آموزشی مرتبط (مانند کارگاه، آزمایشگاه، 
با حیطه  سیموالتور، سایت آموزشی و ...)

 تخصصی مورد تقاضا
   

 

حیطه  بامدرسان همکار کمیت و کیفیت  تناسب 3
    تخصصی مورد تقاضا

 

4 
مراکز آموزشی، همکاري با شبکه توانایی ایجاد 

هاي  تحقیقاتی و صنعتی براي اجراي دوره
 مرتبط با حیطه تخصصی مورد تقاضا آموزشی

   

5 
تدوین شده براي  و اسناد آموزشی افزارها درس

مرتبط با حیطه  آموزشیهاي  برگزاري دوره
 تخصصی مورد تقاضا

   
 

 

 



2 فرم شماره   

 هاي تخصصی اصلی صنعت آب و برق ها و حیطه حوزه
 

 هاي تخصصی حیطه حوزه

 آب
 -5سد و شبکه  -4هاي انتقال آب  تأسیسات و سیستم -3هاي زیرزمینی  آب -2هاي سطحی  آب -1

 هاي آبیاري و زهکشی. شبکه

 آب و فاضالب (آبفا)
برداري  برداري (بهره بهره -2هاي آب و فاضالب)  شبکه و و تاسیسات  ها خانه طراحی (طراحی تصفیه -1

 هاي آب و فاضالب) شبکه و ها و تاسیسات خانه تصفیه

 برق و انرژي
برداري  انتقال انرژي الکتریکی (طراحی و بهره -2تعمیر و نگهداري نیروگاه  -2برداري نیروگاه  بهره -1

 -4برداري شبکه توزیع)  الکتریکی (طراحی و بهره انرژي توزیع -3هاي فشار قوي)  خطوط و پست
 هاي تجدیدپذیر. انرژي -5متري  تله و کنترل، ابزاردقیق، مخابرات
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