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 مقدمه
گذاري و تنظیم  سازمانی صنعت آب و برق یکی از کارکردهاي سطح سیاست -شغلیهاي  آموزشدر نظام 

یکی سازمانی  -هاي شغلی صدور مجوز براي مدرسان دورهباشد. تائید صالحیت و  می "تائید صالحیت"مقرارت، 
سازمانی صنعت آب  –گذاري و تنظیم آموزشهاي شغلی بوده و براساس دستورالعمل سیاست آناز زیرکارکردهاي 

 هاي عملیاتی زیر باید انجام شود: فعالیت ،جهت انجام این زیرکارکرد ،و برق
 تصویببراي  صالحیتهاي  مقررات و شاخصپیشنهاد تهیه، تدوین و  −
 ارزیابی صالحیت افراد متقاضی −
 مدرس و تعیین محدوده آنمجوز تدریس صدور  −

ه کمیته سازمانی ب -هاي شغلی مجوز تدریس دوره، مسئولیت تائید صالحیت و صدور مذکوردر دستورالعمل 
ند کارشناسان و از تجربیات ارزشمموثر و سازنده منظور استفاده  لذا به تنظیم آموزش واگذار شده است.

 در ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه اعضاي هیأت علمیو همچنین صنعت آب و برق ي  خبرهمتخصصین 
مذکور، هاي آموزشی  دورهسازي  عد کاربردي و غنیحفظ و تقویت ب سازمانی و جهت –هاي شغلی تدریس دوره

 گردیده است.تدوین  »سازمانی –هاي شغلی دوره مدرسانتائید صالحیت  نامه شیوه«
 

 ف  اهدا -1
ها  و اعضاي هیأت علمی دانشگاه جلب مشارکت متخصصان صنعت شناسایی و براي ایجاد بستري مناسب -1-1

 .صنعت آب و برق سازمانی –شغلی آموزشی هاي براي تدریس در دوره و موسسات آموزش عالی
 انتخاب مدرسان.شیوه استانداردسازي  -1-2
 .شده اطالعاتی یکپارچه از مدرسان تائید صالحیتتهیه بانک  -1-3
 .از خدمات آموزشی مدرسان در مراکز تخصصی آموزشموثر استفاده  -1-4

 

 محدوده اجرا  -2
هاي  سازمان انرژي ،حوزه ستادي وزارت نیروهاي زیرمجموعه آنها،  هاي مادرتخصصی و شرکت کلیه شرکت

 کلیه موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت نیرو. و وري انرژي برق (ساتبا) تجدیدپذیر و بهره
 

 ها مسئولیت -3
بر عهده مدیران  زیرمجموعه آنهاهاي  هاي مادرتخصصی و شرکت در شرکت نامه شیوهمسئولیت اجراي این  -3-1

هاي  انرژيسازمان در در حوزه ستادي وزارت نیرو بر عهده معاونت پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس، ، عامل
 باشد. میمربوطه بر عهده روساي  و پژوهشی و مراکز آموزشی وري انرژي برق (ساتبا) تجدیدپذیر و بهره

 باشد. می کمیته تنظیم آموزش برعهده مدرسان مسئولیت بررسی و صدور مجوز تدریس براي -3-2
(دفتر  تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو تبر عهده معاون نامه شیوهمسئولیت نظارت بر حسن اجراي این  -3-3

 است. آموزش، تحقیقات و فناوري)
 

 7از   1صفحه                                                                                                                                                         



 گذاري و تنظیم دستورالعمل سیاست 
 سازمانی کارکنان صنعت آب و برق –شغلی آموزشهاي

    شماره سند:

 تاریخ صدور:  

 ـــــ     شماره تجدیدنظر: 

 سازمانی -هاي شغلی دورهمدرسان  نامه تائید صالحیت شیوه ـــــ      ظر: نتاریخ تجدید
  
 

 روش و ضوابط اجرا  –4
 تعاریف و اختصارات  -4-1

تخصص و داراي که در سطوح تکنسینی، کارشناسی و مدیریتی صنعت آب و برق : افرادي متخصصان صنعت
  باشند. مناسب براي تدریس میتجربه 

 باشند. می کشور ها و موسسات آموزش عالی دانشگاه اعضاي هیأت علمی: اعضاي هیأت علمی
هاي تخصصی صنعت آب و برق است که توسط دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري  منظور حیطه :حیطه آموزشی

 .آمده است 1هاي آنها در پیوست شماره  هاي مورد عمل فعلی و گرایش حیطهشود.  میتعیین 
ها توسط  دورهاین هاي دیگر مشترك است.  نظري و یا عملی که محتواي آن با سازمان ورهد :عمومیدوره 

 شود. تدوین و ابالغ می کشور سازمان اداري و استخدامی
 باشد. میسازمانی صنعت آب و برق  -هاي شغلی که محتواي آن مربوط به آموزش اي ورهد :تخصصیدوره 

در موضوعی مشخص شده و  انکه موجب توسعه یا تعمیق دانش فراگیر اي دوره :تخصصی نظريدوره 
 دهد. ارتقاء میآنها را هاي دانشی  شایستگی

و یا در موضوعی مشخص  انفراگیر ادراکاتکه موجب توسعه یا تعمیق  اي دوره :غیرنظريتخصصی دوره 
 دهد. ارتقاء می آنها را نگرشی و مهارتیهاي  یشده و شایستگ آنهاافزایش مهارت 

که پس از احراز صالحیت صنعت آب و برق سازمانی  -هاي شغلی دورهدر متقاضی تدریس فردي است  :مدرس
هاي تائید  در حیطه یا حیطهصادر شده و اجازه خواهد داشت  مجوز تدریساو نامه، براي  براساس این شیوه

 تدریس نماید. صالحیت شده
 و در وي ، متناسب با سطح توانمنديمتقاضی تدریس صورت احراز صالحیتاست که در گواهی  :مجوز تدریس

 .شود صادر، اصالح و یا تمدید می ،هچارچوب ضوابط مربوط
تواند بر  گردد که افزایش و کاهش هریک از آنها می هایی اطالق می به شرایط و ویژگی :صالحیتهاي  شاخص
 گذارد.بتاثیر  مدرسانجام وظایف کیفیت 
که مسئولیت کسب اطمینان از است کمیته توانمندسازي منابع انسانی وزارت نیرو  منظور :تنظیم آموزشکمیته 

سازمانی صنعت آب و برق و تایید صالحیت  -هاي شغلی تهیه و اجراي فرایندها و استانداردهاي نظام آموزش
در ت و ممیزي و تضمین کیفیت را ارکان اجرایی آن را بر عهده دارد و کارکردهاي استانداردسازي، تایید صالحی

هاي  گذاري و تنظیم آموزش دستورالعمل سیاست"و وظایف این کمیته در  ءاعضاکند.  مدیریت مینظام مذکور 
 .ذکر شده است "سازمانی صنعت آب و برق –شغلی

اساس بر و  بودهاین دبیرخانه در دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري مستقر  :دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش
 کند. فعالیت می "سازمانی صنعت آب و برق -هاي شغلی گذاري و تنظیم آموزش دستورالعمل سیاست"
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است که به  دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش اجراییبازوي  این کارگروه :کارگروه بررسی صالحیت مدرسان
تشکیل  مذکورسازمانی و اعالم نتیجه آن به دبیرخانه  -هاي شغلی منظور بررسی پرونده متقاضیان تدریس دوره

 گردد. می

نامه که در این بخش به آنها اشاره نشده است، در اسناد مرتبط  سایر واژگان مورد استفاده در این شیوه :تبصره
 اند. تعریف شدهقبلی 

 

 مدرسان صالحیت  احرازرایط ش -4-2
 مالی -مشاغل مشترك اداري هاي دورهعمومی و  هاي دورهمدرسان  -4-2-1

 مالی –مشاغل مشترك اداريمربوط به  هاي دورهعمومی و  هاي دورهمدرسانی که متقاضی تدریس در 
 .نداینم ارائهرا  کشور سازمان اداري و استخدامیاز معتبر صادره  مجوزالزم است صرفاً  ،باشند می

و یا تعداد برقرار نشده  مذکورسازمان از سوي : در صورتی که براي برخی از دروس عمومی سازوکار الزم تبصره
توسط کمیته تنظیم  ،در صورت لزوم تایید نشده باشند، فرایند تایید صالحیتفوق  سازمان توسطمدرسان کافی 

 انجام خواهد شد. کشور و استخدامی سازمان اداريشده از سوي  هاي اعالم و بر اساس شاخصآموزش 
 

 تخصصی نظري هاي دورهمدرسان  -4-2-2
حکم عضویت در هیأت  الزم استصرفاً ، باشند می تخصصی نظري هاي دورهدر مدرسانی که متقاضی تدریس 

 .ارائه نمایندسازمانی صنعت آب و برق  -هاي شغلی به مرکز آموزشی مجري دوره را علمی
 

 غیرنظريتخصصی  هاي دورهمدرسان  -4-2-3
 :باشند شامل دو گروه می غیرنظريتخصصی  هاي دورهمدرسان 

 کارکنان مراکز آموزشی داراي تجربه تدریس. -الف
 .صنعت متخصصان -ب

از طریق را درخواست خود نامه  شیوهاین  3-4مطابق فرایند اشاره شده در ماده الزم است  افراد مذکور
تائید صالحیت به دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش ارائه نمایند. حداقل  بررسی و برايشرکت یا مرکز آموزشی 

 شرایط عمومی و اختصاصی این قبیل متقاضیان به شرح ذیل است:
 

 

 :غیرنظريتخصصی  هاي دوره مدرسان (مشترك) عمومیشرایط  -4-2-3-1
 برخورداري از شرایط عمومی اشتغال در جمهوري اسالمی ایران −
 اي اخالق حرفه و مقررات صنفی ،قوانینالتزام به  −
 براي تدریس برخورداري از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو مؤثر −
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 هاي آموزش ضمن خدمت تسلط به فنون و روش −
 تسلط به فن بیان و مهارت در استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی  −

تخصصی غیرنظري به عهده دبیرخانه کمیته تنظـیم آمـوزش    هاي دورهبررسی شرایط عمومی متقاضیان تدریس 
 باشد. می

 
 :آموزشی مراکز کارکناناختصاصی  شرایط -4-2-3-2

  حداقل مدرك لیسانس در رشته تحصیلی مرتبط با حیطه درخواستی −
 ، مرتبط با حیطه درخواستییا صنعتهاي مراکز آموزشی  در کارگاهسال سابقه کار  3حداقل  −
 گرایشدر  تخصصی غیرنظري آموزشی هاي دوره در )ساعت 150حداقل (مشارکت در تدریس سابقه  −

 درخواستی
 

 :  صنعت متخصصان اختصاصی شرایط -4-2-3-3
  تحصیلی مقطعبا حیطه درخواستی از نظر رشته و  متناسبتحصیلی مدرك  −
با  سال 6و  لیسانس با مدرك فوق سال 8، و کمتر از آن با مدرك لیسانس کارسابقه  سال 10حداقل  −

 در حیطه درخواستی مدرك دکترا
 گرایشدر  تخصصی غیرنظري آموزشی هاي دوره ساعت در 60حداقل مشارکت در تدریس سابقه  −

 درخواستی
 

 موارد استثناء -4-2-4
  شوند: میدر زمره موارد استثناء تلقی  ،زیر افراد
تخصصی  هاي دورههیات علمی که به دلیل همکاري قابل توجه با صنعت، متقاضی تدریس در  ايعضا -الف

 غیرنظري باشد.
نظري، متقاضی تدریس در  با توجه به تسلط به مباحثکه  کارکنان مراکز آموزشیو یا  یصنعت نامتخصص -ب

 د.نتخصصی نظري باش هاي دوره
انجام خواهد شد و کسب  نامه شیوهاین  3-4شده در ماده  اشارههمانند فرایند  متقاضیانبررسی صالحیت این 

براي  2-4شماره مطابق پیوست براي اعضاء هیات علمی و  1-4درصد امتیازات مطابق پیوست شماره  70
 باشد. صنعتی و یا کارکنان مراکز آموزشی الزامی می نامتخصص
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 بررسی صالحیت فرآیند -4-3
 مستندات مورد نیازتکمیل و ارائه -4-3-1

ضمن تکمیل فرم سوابق الزم است ، سازمانی -شغلی هاي دورهتدریس  اخذ مجوزکلیه متقاضیان  -4-3-1-1
ها و  شرکت به 2مطابق پیوست شماره را  مربوطه مدارك)، 2-3و  1-3شماره  هاي پیوستاي ( تحصیلی و حرفه
به ترتیب مراحل زیر تا فرایند بررسی مستندات و صدور مجوز تدریس براي آنها  ارائه نمایند یا مراکز آموزشی

 :انجام شود
 حیطه جهت تدریسگرایش از یک ارائه درخواست کتبی با درج حداکثر دو  -الف
 مربوطهمستندات ارائه  -ب

 دبای، مستنداتمدارك و بررسی  پس از ،وزارت نیرو کز آموزشیایا مر ها واحد آموزش شرکت -4-3-1-2
سازمان یا مرکز به شرکت مادرتخصصی مربوطه/  سازمان یا درخواست مجوز را با امضاي مدیرعامل/ رئیس

 کاربردي صنعت آب و برق ارسال نمایند. -موسسه آموزش عالی علمی
کاربردي صنعت آب و برق پس از بررسی  -شرکت مادرتخصصی/ موسسه آموزش عالی علمی -4-3-1-3

با امضاي معاون منابع انسانی شرکت/ رئیس موسسه به دبیرخانه  درخواست مجوز را بایدمدارك و مستندات، 
 کمیته تنظیم آموزش ارسال نمایند.

در  یا مرکز آموزش ، سازمانپس از تایید شرکت مذکور راو مدارك کلیه مستندات تصویر  بایدمتقاضی : 1تبصره 
 ).ارائه نماید لوح فشردهدر قالب اندازي سامانه  تا قبل از راه سامانه بارگذاري نماید (و یا

نامه   : دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ این شیوه2 تبصره
تا نماید اقدام  اخذ مجوز،نسبت به طراحی و استقرار یک سامانه تحت وب براي پذیرش درخواست متقاضیان 

از طریق این سامانه بارگذاري شده و نیازي به تحویل آنها به صورت لوح صرفاً کلیه مستندات و مدارك موردنیاز 
 فشرده نباشد.

 

 ررسی مدارك و مستندات ب -4-3-2
آنها را  ،در صورت تایید مدارك و مستندات دریافتی،ضمن بررسی و تطبیق اولیه  کمیته تنظیم آموزشدبیرخانه 

نماید. اعضاء و وظایف این کارگروه به  ارجاع می "کارگروه بررسی صالحیت مدرسان"جهت بررسی تخصصی به 
 :باشد شرح زیر می

 :ءاعضا -الف
 دفتر آموزش، تحقیقات و فناوري نماینده -
 کاربردي صنعت آب و برق -نماینده موسسه آموزش عالی علمی -
 نماینده شرکت مادرتخصصی مربوطه متناسب با حیطه تخصصی -
در حیطه تخصصی مرتبط به یا اعضاي هیأت علمی نام صنعت آب و برق  از مدرسین صاحبنفر  یک -

 .دفتر آموزش، تحقیقات و فناوريانتخاب 
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 گذاري و تنظیم دستورالعمل سیاست 
 سازمانی کارکنان صنعت آب و برق –شغلی آموزشهاي

    شماره سند:

 تاریخ صدور:  

 ـــــ     شماره تجدیدنظر: 

 سازمانی -هاي شغلی دورهمدرسان  نامه تائید صالحیت شیوه ـــــ      ظر: نتاریخ تجدید
  

 :وظایف -ب
 منظور تعیین امتیازات بهشده از دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش  ارجاعمتقاضیان  پروندهبررسی  -
 ) و استخراج امتیاز نهایی4لیست ارزیابی متقاضیان (فرم پیوست شماره  تکمیل چک -
 ی متقاضیان به دبیرخانه کمیته تنظیم آموزشیاعالم نتایج امتیاز نها -
 ریسمجوز تدشده جهت تمدید  مدرسین تائید صالحیتپرونده بررسی  -
از متقاضیان براي مصاحبه حضوري دعوت  در صورت لزوم تواند میصالحیت مدرسان  بررسی: کارگروه تبصره

  امتیاز نهایی دخیل نماید.عمل آورده و نتیجه مصاحبه را در  به
 

 مدرسان مجوز تدریسصدور  -4-3-3
 70سازمانی صنعت آب و برق، کسب حداقل  -هاي شغلی دورهدر مالك پذیرش متقاضیان جهت تدریس 

 2-4یا  1-4پیوست شماره  هاي فرمیکی از  مطابقشده  مشخصهاي تائید صالحیت  شاخصامتیاز  100امتیاز از 
 باشد. می

 گردد. به کمیته تنظیم آموزش ارجاع می ،را کسب نموده باشندالزم خالصه پرونده متقاضیانی که حد نصاب 
بصورت آزمایشی براي یک  مجوز تدریسابتدا برسد،  مذکوربراي متقاضیانی که صالحیتشان به تائید کمیته 

تنظیم آموزش (مدیرکل دفتر آموزش، تحقیقات و کمیته دبیر سال حداکثر در دو گرایش آموزشی به امضاي 
و تایید مرکز آموزش  هسال یکیک دوره در  تدریس . سپس با توجه به بررسی عملکردشدصادر خواهد فناوري) 

 نمودار فرایند صدور مجوز و همچنین سال صادر خواهد شد. 3براي توسط دبیر کمیته یا شرکت، مجوز تدریس 
و  8پیوست شماره در  ، به ترتیبسازمانی صنعت آب و برق -هاي شغلی دوره مدرسان مجوز تدریسرمت فُ

  رائه شده است.ا 5پیوست شماره 
 

 مدرسان مجوز تدریس تمدید -4-3-4
گرایش خود را تدریس نموده باشند، با رعایت  در طول اعتبار مجوز حداقل سه دوره مرتبط بادرسانی که م

 توانند وارد فرایند تمدید مجوز شوند: شرایط زیر می
 )7 مربوطه (پیوست شماره فرم براساس انقضاي آن از قبل ماه سه باید حداقل مجوز تمدید درخواست -

  .گردد دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش ارایه مراکز آموزشی یا شرکت به از طریق
هاي  در دوره) 6(پیوست شماره هاي صورت گرفته از عملکرد تدریس مدرس  میانگین ارزیابی چنانچه -

مجوز  ،شرایط عمومی دارا بودندر صورت امتیاز) باشد،  100(از  85آموزشی تدریس شده باالتر از 
مورد تایید قرار گرفته و گواهی مربوطه توسط رئیس کمیته تنظیم آموزش به صورت خودکار تدریس 

 صادر خواهد شد.
هاي آموزشی تدریس  هاي صورت گرفته از عملکرد تدریس مدرس در دوره چنانچه میانگین ارزیابی -

مراحل ذکرشده در درخواست تمدید مجوز مطابق الزم است امتیاز) باشد،  100(از  85تا  70شده بین 
 انجام شود.مجدداً  2-1-3-4بند 
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 گذاري و تنظیم دستورالعمل سیاست 
 سازمانی کارکنان صنعت آب و برق –شغلی آموزشهاي

    شماره سند:

 تاریخ صدور:  

 ـــــ     شماره تجدیدنظر: 

 سازمانی -هاي شغلی دورهمدرسان  نامه تائید صالحیت شیوه ـــــ      ظر: نتاریخ تجدید
  

باشد از  70کمتر از آنها هاي آموزشی تدریس شده  میانگین امتیازات ارزشیابی دورهافرادي که : تبصره
 .شوند فرایند تمدید مجوز حذف می

 

 مدرسان تدریس مجوز لغو -4-3-5
هاي  سازمان انرژي، صنعت و آب و برق هاي شرکت گزارش حسب یا راساً دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش

 موارد در ،برق و آب صنعت کاربردي -موسسه آموزش عالی علمییا و  وري انرژي برق (ساتبا) تجدیدپذیر و بهره

 نماید: می شده صالحیت تأیید مدرسان تدریس مجوز لغو به اقدام ذیل
 .انضباطیآموزشی و  ،تخلف از قوانین و مقرارت اداري -
 .کتمان برخی اطالعاتاطالعات کذب و یا ارائه  -
 .3-2-4شرایط عمومی مندرج در بند  دست دادن هریک از از -

 

 بازنگري -5
و بازخوردهاي دریافت شده در حین اجرا، با پیشنهاد دفتر آموزش،  بنا بر ضرورت نامه شیوهروز رسانی این  به  -

 دستور کار قرار خواهد گرفت. تحقیقات و فناوري و تصویب کمیته توانمندسازي منابع انسانی وزارت نیرو در
 

  اسناد مربوط و پیوست -6
 تعداد صفحه عنوان شماره پیوست

 1 هاي آنها هاي آموزشی و گرایش حیطه 1

2 
تخصصی  روسدرخواست بررسی صالحیت متقاضیان تدریس در د فرم

 سازمانی صنعت آب و برق –شغلیهاي آموزشی  دوره غیرنظري
1 

 4 (ویژه اعضاي هیأت علمی) فرم مشخصات متقاضیان مجوز تدریس 3-1

3-2 
کنان صنعت و کار متخصصان(ویژه  فرم مشخصات متقاضیان مجوز تدریس

 مراکز آموزشی)
4 

4-1 
هاي  دوره غیرنظريدروس تخصصی چک لیست ارزیابی متقاضیان تدریس در 

 (ویژه اعضاي هیأت علمی) صنعت آب و برق سازمانی -شغلی آموزشی 
1 

4-2 
هاي  چک لیست ارزیابی متقاضیان تدریس در دروس تخصصی غیرنظري دوره

صنعت و کارکنان  متخصصان(ویژه  صنعت آب و برق سازمانی -آموزشی شغلی
 مراکز آموزشی)

1 

 1 مجوز تدریس 5
 1 فرم ارزیابی مدرس 6

7 
فرم درخواست تمدید مجوز تدریس مدرسان دروس تخصصی غیرنظري 

 سازمانی صنعت آب و برق –هاي آموزشی شغلی دوره
1 

8 
 -شغلیآموزشی هاي  نمودار فرآیند صدور مجوز تدریس متقاضیان تدریس دوره

 و برق آب سازمانی صنعت
1 
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 هاي آنها هاي آموزشی و گرایش حیطه

 هاي: گرایش –حیطه آب الف ) 
 -5هاي انتقال آب  و سیستم تأسیسات -4بهداشت  و ایمنی زیست، محیط -3زیرزمینی آبهاي  -2آبهاي سطحی -1

شناسی ژئوتکنیک و مکانیک خاك و  زمین -7هاي آبیاري و زهکشی سد و شبکه -6رودخانه، سواحل، رسوب و آبخیزداري 
 -13چاه  -12 خوردگی و شیمی آب -11کشی  برداري و نقشه نقشه -10کارگاه مدیریت ساختمان و  -9سازه  -8پی 

 چشمه و قنات

 
 هاي: گرایش –ب) حیطه آبفا 

 -3فاضالب  تأسیسات و خانه تصفیه شبکه،برداري  بهره -2آب  تأسیسات و خانه تصفیه شبکه،برداري  بهره -1

 شبکه، طراحی -5بهداشت  و ایمنی ،زیست محیط -4مواد  حفاظت و خوردگی فاضالب، و آب میکروبیولوژي
 فاضالب تأسیسات و خانه تصفیه شبکه، طراحی -6 آب تأسیسات و خانه تصفیه

 
 هاي: گرایش –ج) حیطه برق و انرژي

برداري نیروگاه بخاري  بهره -4برداري نیروگاه آبی  بهره -3بهداشت  و ایمنی زیست، محیط -2الکتریکی انتقال انرژي  -1
حفــاظت و رلیاژ  -8الکتریکی  انرژي توزیع -7هاي فشار قوي  پست -6برداري نیروگاه گـازي و سیکل ترکیبی  بهره -5
 برداري بهره -13تعمیرات الکتریک نیروگاه  -12تله متري  و مخابرات -11کنترل و ابزاردقیق  -10شیمی نیــروگاه  -9

تعمیرات مکانیکی  -16تعمیرات مکانیکی نیروگاه بخاري  -15بی تعمیرات مکانیکی نیروگاه آ -14نیـروگاه  الکتریک
 هاي قدرت سیستم -20انرژي  -19مکانیک نیروگاه  -18الکتریک نیروگاه  -17نیروگاه گــازي و سیکل ترکیبی 

 

 
  

 1پیوست شماره 

 



 

 
 

 

 آموزشیهاي  دوره غیرنظريدروس تخصصی فرم درخواست بررسی صالحیت متقاضیان تدریس در 

 سازمانی صنعت آب و برق -شغلی

 

 کمیته تنظیم آموزش وزارت نیرو محترم دبیر
 

 سالم؛ با
در دروس تخصصی مجوز تدریس  صدورو  یبررسجهت مدارك و مستندات آقاي/ خانم ــــــــــــــــــــــــ  وستیبه پ

 گردد. ارسال میسازمانی صنعت آب و برق  -شغلیهاي  دوره
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحیطه پیشنهادي 
 هاي پیشنهادي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گرایش/ گرایش

 

 

 مدیرعامل شرکت/ رئیس مرکز آموزش

 
 

 مدارك و مستندات ضمیمه:

 تصویرکارت ملی □
  شده اخذ تصویر مدارك تحصیلی □
 تصویر آخرین حکم کارگزینی (براي شاغلین) □
  3 ×4دو قطعه عکس رنگی  □
 مستندات مربوط به سوابق تدریس  □
  کاريمستندات مربوط به سوابق  □
 هاي آموزشی طی شده تصویر گواهینامه دوره □
 مستندات درخصوص سوابق تالیف، ترجمه و گردآوري  □
 مستندات درخصوص مقاالت علمی □
 هاي دریافتی تصویر تقدیرنامه □
 مستندات مربوط به سوابق پژوهشی □
 هاي علمی و تخصصی گواهی عضویت در انجمن □
 مستندات و تائیدیه مربوط به همکاري به عنوان استاد کارآموزي یا سرپرست کارورزي □
 
 

  

 2پیوست شماره 

 



 

 
 

 (ویژه اعضاي هیأت علمی) مجوز تدریسفرم مشخصات متقاضیان 
 

 مشخصات فردي -1
 تاریخ تولد: نام:

 محل الصاق عکس

 محل تولد: نام خانوادگی:

 تلفن همراه: نام پدر:

 تلفن ثابت به همراه پیش شماره: شماره شناسنامه:

 آدرس ایمیل: کد ملی:

 آدرس محل سکونت:

 
 تحصیلی سوابق -2

 محل تحصیل تحصیلی و گرایش رشته مقطع تحصیلی
 (شهر/کشور)

سال اخذ  معدل نام دانشگاه
 مدرك

      فوق دیپلم/ دیپلم
      لیسانس

      فوق لیسانس
      يدکتر

 
 :وضعیت اشتغال -3
 بازنشسته □غیردولتی             بخش □دولتی             بخش □

 

 عنوان شغل:
 
 

 
 

  موسسه محل کار:

 محل کار:و تلفن نشانی 

 
  

 1-3پیوست شماره 

 



 

 بق خدمتواس -4

 تاریخ تا از تاریخ پست سازمانی نام واحد سازمانی

    

    

    

    

 
 هاي درخواستی شده مرتبط با گرایش هاي تحقیقاتی انجام پروژه -5

 عنوان پروژه تحقیقاتی ردیف
 نوع همکاري

 کارفرما سال انجام
 ناظر همکار مجري

       

       

       

       

 
 هاي درخواستی مقاالت مرتبط با گرایش -6

 عنوان مقاله ردیف
 ناشر نحوه انتشار

 (نام مجله یا همایش)
سال 
علمی  نشر

 پژوهشی
علمی 
 ترویجی

علمی 
 تخصصی

 /همایش
 کنفرانس

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 

 



 

 هاي درخواستی گرایشمرتبط با  شده کتابهاي منتشر -7

 عنوان کتاب ردیف
 ماهیت کتاب

 سال نشر ناشر
 ترجمه تالیف

      

      

      

 
 درخواستی هاي گرایشسوابق تدریس مرتبط با  -8

 عنوان تدریس ردیف
 مقطع تحصیلی نوع تدریس

محل ارائه  (براي دوره هاي بلندمدت)
 دانشگاه/آموزشگاه/سازمان

سال 
 ارائه

 مدت
کوتاه  (ساعت)

 مدت
 بلند
فوق  لیسانس مدت

 دکترا لیسانس

          

         
 

         
 

         
 

         
 

 
 هاي درخواستی گرایشمرتبط با  منشر شدههاي  و گزارش ها ، دستورالعملاسناد -9

 سند، دستورالعمل یا گزارشعنوان  ردیف
دانشگاه/سازمان/مرکز  هاي مورد استفاده در دوره

 سنداستفاده کننده از 
ضمن  سال تهیه

 سایر دانشگاهی خدمت

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 

 



 

 هاي درخواستی مرتبط با گرایش همکاري در اجراي کارآموزي یا کارورزي -10

 محل اجراي کارآموزي یا کارورزي ردیف
 نوع همکاري

 سال انجام
تعداد 

کارآموزان 
 همکار استاد استاد کارورزان یا

      

      

      

      
 

 درخواستی هاي گرایشداخلی و خارجی مرتبط با  علمی عضویت در مجامع -11

مدت عضویت  نوع ...... تشکل/ نام مجمع/ ردیف
 (سال)

سمت یا 
 خارجی داخلی توضیحات وظیفه

       

       

       

       

       

       

 

 درخواستی هاي گرایشمرتبط با  شده دریافت و جوایز ها تقدیرنامه -12

 تاریخ دریافت مرجع صادر کننده / جایزهموضوع تقدیر نامه ردیف

    

 
 

  

 
 

  

 
کلیه اطالعات مندرج در این فرم و انطباق کامل آنها اینجانب ........................................................ ضمن آگاهی کامل، مسئولیت صحت 

 با مدارك و مستندات پیوست شده را به عهده خواهم گرفت.
 

 تاریخ تکمیل:
 
 

 :متقاضی تدریسنام و نام خانوادگی 
امضاء:

 



 

 
 

 صنعت و کارکنان مراکز آموزشی) متخصصان(ویژه  فرم مشخصات متقاضیان مجوز تدریس
 

 مشخصات فردي -1
 تاریخ تولد: نام:

 محل الصاق عکس

 محل تولد: نام خانوادگی:

 تلفن همراه: نام پدر:

 تلفن ثابت به همراه پیش شماره: شماره شناسنامه:

 آدرس ایمیل: کد ملی:

 آدرس محل سکونت:

 
 سوابق تحصیلی -2

 محل تحصیل تحصیلی و گرایش رشته مقطع تحصیلی
 معدل نام دانشگاه (شهر/کشور)

سال اخذ 
 مدرك

      دیپلم
      فوق دیپلم
      لیسانس

      فوق لیسانس
      دکتري

 
 :وضعیت اشتغال -3
 بازنشسته    □غیردولتی            بخش □دولتی             بخش □

 

 عنوان شغل:
 
 

 موسسه محل کار:

 محل کار:و تلفن نشانی 

 
  

 2-3پیوست شماره 

 



 

 هاي درخواستی گرایششغلی مرتبط با سوابق  -4

 تاریخ تا از تاریخ پست سازمانی نام واحد سازمانی

    

    

    

    

 
 

 هاي درخواستی گرایشهاي آموزشی گذرانده شده مرتبط با  دوره -5

 دوره آموزشیعنوان  ردیف
تاریخ اجراي  مدت دوره

 دوره
 مجري دوره

     

     

     

     

 
 
 هاي درخواستی مرتبط با گرایشهاي اجرایی  ها و طرح همکاري در پروژه -6

 یا طرحعنوان پروژه  ردیف
 کارفرما سال انجام نوع همکاري

   ناظر همکار مجري
       

       

       

       

 
  

 



 

 هاي درخواستی مرتبط با گرایشهاي (کتاب، مقاله، گزارش کارشناسی، دستورالعمل، استاندارد و ...)  تالیفات و ترجمه -7

 تالیف یا ترجمهعنوان  ردیف

 نحوه انتشار

 محل انتشار
سال 
اب نشر

کت
جله 

م
س 

فران
کن

ش 
زار

گ
مل 

رالع
ستو

د
 

ارد
اند

ست
ا

 

ایر
س

 

           

           

           

           

           

 
 هاي درخواستی سوابق تدریس مرتبط با گرایش -8

 عنوان تدریس ردیف
 نوع تدریس

 مقطع تحصیلی
(براي دوره هاي 

 بلندمدت)
محل ارائه 

 دانشگاه/آموزشگاه/سازمان
سال 
 ارائه

 مدت
کوتاه  (ساعت)

 مدت
 بلند
فوق  لیسانس مدت

 دکترا لیسانس

          

         
 

         
 

         
 

         
 

 
 هاي درخواستی داخلی و خارجی مرتبط با گرایش علمی عضویت در مجامع -9

مدت عضویت  نوع ...... تشکل/ نام مجمع/ ردیف
 (سال)

سمت یا 
 خارجی داخلی توضیحات وظیفه

       

       

       

       

       

       

 

  

 



 

 هاي درخواستی مرتبط با گرایش شده دریافت ها و جوایز تقدیرنامه -10

 تاریخ دریافت مرجع صادر کننده / جایزهموضوع تقدیر نامه ردیف

    

 
 

  

 
 

  

 
 

انطباق کامل آنها اینجانب ........................................................ ضمن آگاهی کامل، مسئولیت صحت کلیه اطالعات مندرج در این فرم و 
 مدارك و مستندات پیوست شده را به عهده خواهم گرفت.با 
 

 تاریخ تکمیل:
 
 

 :متقاضی تدریسنام و نام خانوادگی 
 امضاء:

 
  

 



 

 
 

(ویژه اعضاي  صنعت آب و برق سازمانی -هاي شغلی دورهدروس تخصصی غیرنظري تدریس در متقاضیان  چک لیست ارزیابی
 هیأت علمی)

 معیارعنوان  ردیف
 وزن امتیاز معیارها

 معیار
 امتیاز

1 2 3 4 5 

 لیسانس --- --- میزان تحصیالت 1
فوق 

 لیسانس
  1,2 دکترا

 همکاري در اجراي کارآموزي یا کارورزي 2
 10 حداقل
 نفر

تا  11
 نفر15

 20تا  16
 نفر

 25تا  21
 نفر

نفر به  26
 باال

2,4  

 سابقه تدریس مرتبط 3
 50 حداقل

 ساعت
تا  51
 ساعت100

تا  101
 عتسا 150

تا  151
 عتسا 250

بیش از 
 عتسا 250

2,5  

 سوابق کاري مرتبط 4
 3حداقل 
 سال

 سال 9تا  7 سال 6تا  4
 12تا  10

 سال
 13بیش از 
 سال

2,5  

  1 استاد دانشیار استادیار مربی --- درجه علمی 5

 کتاب 2 کتاب 1 --- --- تعداد تالیف کتاب در زمینه مرتبط 6
 2بیش از 
 کتاب

1  

 کتاب 2 کتاب 1 --- --- تعداد ترجمه کتاب در زمینه مرتبط 7
 2بیش از 
 کتاب

1  

8 
منتشر  هاي ها و گزارش اسناد، دستورالعملتعداد 

 در زمینه مرتبط شده
 جزوه 3 جزوه 2 جزوه 1 ---

 3بیش از 
 جزوه

1,2  

9 
با حیطه  مرتبط پژوهشی -علمی تعداد مقاالت

 درخواستی
 مقاله 4 مقاله 3 مقاله 2 مقاله 1

 4بیش از 
 مقاله

0,8  

10 
با حیطه  مرتبط ترویجی -علمی تعداد مقاالت

 درخواستی
 مقاله 4 مقاله 3 مقاله 2 مقاله 1

 4بیش از 
 مقاله

0,4  

11 
 تخصصی/ همایش و کنفرانس -علمی تعداد مقاالت

 با حیطه درخواستی مرتبط
 مقاله 4 مقاله 3 مقاله 2 مقاله 1

 4بیش از 
 مقاله

0,3  

 پروژه 4 پروژه 3 پروژه 2 پروژه 1 هاي تحقیقاتی مرتبط پروژه 12
 4بیش از 
 پروژه

2  

 مورد 4 مورد 3 مورد 2 مورد 1 هاي مرتبط تقدیرنامه 13
 4بیش از 
 مورد

1,2  

 مورد  2 مورد 1 --- --- المللی مرتبط عضویت در مجامع علمی و بین 14
 2بیش از 
 مورد

1  

15 
تسلط به فن بیان و مهارت در استفاده از وسایل 

(براساس نظر شرکت/  آموزشی و کمک آموزشی
 مرکز پیشنهاد دهنده)

  1,5 عالی خوب متوسط --- ---

  جمع امتیازات اکتسابی
 

 

 1-4پیوست شماره 

 



 

 
 

 

 متخصصانصنعت آب و برق (ویژه  سازمانی -هاي شغلی تخصصی غیرنظري دورهچک لیست ارزیابی متقاضیان تدریس در دروس 
 )و کارکنان مراکز آموزشی صنعت

 عنوان معیار ردیف
وزن  امتیاز معیارها

 معیار
 امتیاز

1 2 3 4 5 

 لیسانس --- --- میزان تحصیالت 1
فوق 

 لیسانس
  1 دکترا

 سابقه تدریس 2
 30 حداقل

 ساعت
 60تا  31

 ساعت
 90تا  61

 ساعت
 120تا  91

 ساعت
بیش از 

 ساعت 120
2  

 سوابق کاري 3
 3حداقل 
 سال

 سال 9تا  7 سال 6تا  4
 12تا  10

 سال
 13بیش از 
 سال

4  

 تالیف/ 1 اه تالیفات و ترجمه 4
 ترجمه

 تالیف/ 2
 ترجمه

 تالیف/ 3
 ترجمه

 تالیف/ 4
 ترجمه

 5بیش از 
 تالیف/
 ترجمه

2  

 دوره 5 دوره 4 دوره 3 دوره 2 گذرانده شدههاي آموزشی  دوره 5
 6بیش از 
 دوره

3,5  

 پروژه 4 پروژه 3 پروژه 2 پروژه 1 هاي اجرایی ها و طرح پروژه 6
 4بیش از 
 پروژه

3,5  

 مورد 4 مورد 3 مورد 2 مورد 1 و جوایز ها تقدیرنامه 7
 4بیش از 
 مورد

1,4  

 مورد  2 مورد 1 --- --- المللی عضویت در مجامع علمی و بین 8
 2بیش از 
 مورد

1  

9 
تسلط به فن بیان و مهارت در استفاده از وسایل 

(براساس نظر شرکت/  آموزشی و کمک آموزشی
 مرکز پیشنهاد دهنده)

  1,6 عالی خوب متوسط --- ---

  جمع امتیازات اکتسابی
 

 2-4پیوست شماره 

 



 

 
 

 مجوز تدریس
 شماره:
 تاریخ:

 
 ............................................جناب آقاي/ سرکار خانم 

 با سالم،
دروس تخصصی تدریس در  مجوز ،........................... کمیته تنظیم آموزش وزارت نیرو........ مورخ ...جلسه ........ اساس مصوبه بر

از ....................... ..................... گرایشو  ............................................. گرایشسازمانی صنعت آب و برق در  –هاي شغلی دورهغیرنظري 
 گردد. به جنابعالی اعطاء میحیطه ................................. 

 و تمدید آن مستلزم ارزیابی مجدد خواهد بود.باشد  می.. سال از تاریخ صدور ...به مدت . مجوزاعتبار این  
 
 

 وزارت نیرو کمیته تنظیم آموزش دبیر

 

 5پیوست شماره 

 



 

 
 
 
 

 فرم ارزیابی مدرس
 

 تاریخ شروع: مدت دوره (ساعت): عنوان دوره:
 تاریخ پایان: مجري برگزاري: مدرس:

 مدرس ردیف
 )5(نمره از نظر تکمیل کننده 

1 2 3 4 5 

           میزان تسلط مدرس به محتواي دوره 1

           قدرت بیان مدرس و تسلط در ارائه مطالب دوره 2

           میزان بهره گیري مدرس از وسایل کمک آموزشی 3

           توانایی جلب مشارکت فراگیران در مباحث دوره 4

           نظم و انضباط و حضور به موقع مدرس  5

           نحوه برخورد مدرس با فراگیران 6

 
 
 

 

 6پیوست شماره 

 



 

 
 

 سازمانی صنعت آب و برق –اي شغلیه دوره مدرسان مجوز تدریسفرم درخواست تمدید 
 
 یتعال بسمه

 
 کمیته تنظیم آموزش وزارت نیرو محترم دبیر

 
 ؛و احترام سالم با

، خواهشمند است مورخ .............................................به شماره .......... آقاي/ خانمتدریس  مجوزبا عنایت به انقضاي مدت اعتبار 
  جدید براي نامبرده اقدام الزم را به عمل آورند. مجوزدستور فرمایید نسبت به بررسی و صدور 

  .گردد یم فادیاجهت استحضار  ،مستندات ذیلضمناً 
 

 هاي برگزارشده. هاي انجام شده توسط فراگیران از مدرس در دوره مستندات مربوطه به ارزیابی □
 تاکنون رخ داده استحاوي تغییراتی که از تاریخ صدور مجوز تدریس  3شده پیوست شماره  فرم تکمیل □
 تصویر آخرین حکم کارگزینی (براي شاغلین) □
  بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسآموزشی   -هاي علمی مستندات مربوط به سوابق تدریس و سخنرانی □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسشده  هاي آموزشی طی دوره گواهیتصویر  □
  بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسمستندات درخصوص سوابق تالیف، ترجمه و گردآوري  □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسمستندات درخصوص مقاالت علمی  □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسهاي دریافتی  تصویر تقدیرنامه □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسمستندات مربوط به سوابق پژوهشی  □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسهاي علمی و تخصصی  گواهی عضویت در انجمن □
 بعد از تاریخ صدور مجوز تدریسمستندات و تائیدیه مبنی بر همکاري به عنوان استاد کارآموزي یا کارورزي  □

 
 
 

 مدیرعامل شرکت/ رئیس مرکز آموزش

 

 

 7پیوست شماره 

 



 

  8پیوست شماره 

 

 مجوز تدریستصویب و صدور 

 دبیر کمیته و کمیته تنظیم آموزش

 پایان

 شروع

 تکمیل فرم درخواست

 متقاضی

 بررسی و تطبیق مدارك و مستندات

 معاونت منابع انسانی شرکت مادرتخصصی/ معاونت
 کاربردي صنعت آب و برق -آموزش موسسه علمی 

 بررسی اولیه مستندات

 آموزشواحد آموزش شرکت/ مرکز 

تایید اولیه 
 مستندات

 
تایید شرکت مادرتخصصی/ 

 موسسه
 

 بررسی مستندات و ارزیابی صالحیت متقاضی

کارگروه بررسی  و دبیرخانه کمیته تنظیم آموزش
 صالحیت مدرسان

 دبیرخانه کمیته تایید  
 تنظیم آموزش

 

 خیر
 

 خیر
 

 بله
 

 بله
 

 بله
 

 خیر
 

 سازمانی صنعت آب و برق -هاي آموزشی شغلیفرآیند صدور مجوز تدریس متقاضیان تدریس دورهنمودار 
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