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  مقدمه اي بر گزارش         

هـا مـورد توجـه       در حوزه سازمان   توسعه منابع انساني  امروزه آموزش به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي         

و جايگاه ويژه اي اهميت از اين نگاه ، .  قرار گرفته است و فراگيريحب نظران و مديران آموزشبسياري از صا
 بـه   اهميـت ايـن   . بوده و هست   برخوردار    و صنعت آب و برق       كالن وزارت نيرو   توسعهبرنامه ريزي و    در امر   

آموزش تـوام   تكال به با ا كاركنان و وظيفه مندان    ،ويژه در شكل خاص آن از اين مسأله نشات مي گيرد كه           

نـصه ظهـور    خود را در ميدان عمل بـه م شايان توجهخواهند توانست توانايي هاي ، با پرورش نيروي انساني  
 و يكي از گزينـه      ، سازمان خود بيانديشند   موقعيت و موفقيت  مسئولين واحدهاي سازماني، ناگزيرند به      . برسانند

 ضـمن خـدمت      ِ تخصـصيِ   اركنان در دوره هاي آموزشـي     حضور ك  ،براي باالتر بردن رشد علمي سازمان      ها
.  مـي نمايـد    تقويتدر ايفاي نقش    را   و عمل    مهارت در تفكر     " ضمن خدمت   تخصصي آموزشهاي". ميباشد

 اساس اين نوع آمـوزش هـا را تـشكيل مـي      ايجاد ودر كاركنانايجاد تفكر منطقي، انتقادي و انتقاد پذيري     
 كليه امكانات به بهترين صورت بهره گرفته براي بهتر زيستن تـالش وافـر     دهند زيرا انسان متفكر منطقي، از     

  .مي نمايد

بهسازي نيروي انساني توجه ويژه نشان داده شده واين توجه در نظام جديـد                به مبحث آموزش و    برنامه پنجم 

  .آموزش كاركنان دولت لحاظ گرديده است

بـا    نيروي انساني وزارت نيرو    يتوانمند ايجاد    و ظرفيت سازي راستاي   در   كفايت انساني،  گسترش كرامت و  
گسترش دانـش   همچينن و و تخصص توسعه مهارتهاي فني و   اثربخشي فعاليتها   و يافزايش كارآمد هدف ِ   

به رشد ، زماني حاصل مي شود كـه ، هـر سـازمان بـا تنظـيم برنامـه          شغلي كاركنان متناسب با نيازهاي رو     
 اسـتمرار و سـازمان بـا توجـه بـه دو اصـل         اي را در سطح فرد، شغل و       توسعه   نيازهايِ آموزش و بهسازي،  

در جهـت پيـاده سـازي بهينـه آن     دانش افزائـي  ز تمام ظرفيتها  ا و، آموزش ها تهيه وتدوين نمايد    جامعيت
  .برَداستفاده 

 واقعيتها نشان مي دهد با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نيازهـاي جديـد تـر در عرصـه مختلـف حرفـه اي                        
 به اين مهـم دسـت       سازمانهاي موفق  .مجريان روز به روز بيشتر مي شود       ،تخصصي ودانشگري براي مديران و    

يافته اند و به جاي تأكيد بر اهداف كمي ،بر ظرفيت سازي وارتقاء توانمندي هـاي حرفـه اي وتخصـصي منـابع                       
واستن نظير توجه بـه ضـريب      براي حصول به اين هدف عالي هم در بعد خ          .همت گمارند انساني در همه سطوح     

به صورت همـه  ) و روشهاي علمي راهكارهاتوسعه مهارتها ،  (انگيزشي ، درك نيازها وعالئق وهم در بعد توانستن          
راهبردهـاي   جانبه ،برنامه آموزش وبهسازي نيروي انساني را در دستور كار خود قرار داده اند تا تحقـق اصـول و                    

 وآيين نامـه     توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي     پنجمبرنامه  چشم انداز   در همين راستا در     .مزبور ميسر گردد  
ودستورالعملهاي آن ، اجراي دوره هاي آموزشي متناسب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح        

تگانـه  كارايي بويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت نظام جامع مورد تأكيد قرار گرفت و متعاقب آن در برنامـه هف       
بهسازي نيروي انساني توجه ويژه نشان داده شده         به مبحث آموزش و   توسعه ، تحول در نظام اداري ،برنامه پنجم       

  .واين توجه در نظام جديد آموزش كاركنان دولت لحاظ گرديده است
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الت و   كاستن از نارسايي ها ومـشك       با انگيزه ) مانند آموزش الكترونيكي  (راه حل ها وشيوه هاي نوين آموزشي        
سرعت و قوت بخشيدن به جريان توسعه يكي پس از ديگري تجربه شده اند تاعرصة پرشتاب كار وتالش بـا                    

به پيشرفت اسـت     اين روند كه مقتضاي جهان رو     .  فعال باشد    ،كمترين آسيب و توقف و با بيشترين دستاورد         
ـ         ينراه كارهاي نو   هم چنان ادامه دارد و     شتر در حـال شـكل گيـري وتجربـه       با فايده ها واثر بخشي هـاي بي

خاصـي  بـسيار   در ايـن عرصـه از اهميـت         ،  در وزارت نيرو   امر آموزش وتربيت نيروي انساني    . وجابجايي است 
است و خوشبختانه  ساختار آموزشهاي كاربردي طراحي شده در وزارت نيرو  براي ايجـاد قابليتهـاي                   برخوردار

  .كشور در كمتر وزارتخانه ديگري در كشور وجود داردبرق  الزم علمي و تخصصي مورد نياز صنعت آب و

افزايش انگيزشـي كاركنـان      افزايش بهره وري و   , آموزشي در انتقال تجربه وفن       سبك شناسي ِ   نقشي كه اين  
اين ساختار با بازنگري وارزيـابي هـائي        .جهت ارائه خدمات بيشتر دارد با هيچ ابزارديگري قابل حصول نيست            

كارشناسـان  ,  واميد مي رود با اسـتفاده از نظـرات ارزشـمند مـديران               استدرحال تكامل   , كه انجام مي شود     
شاهد رشد وتعـالي كمـي وكيفـي آموزشـهاي آن     , وهمكاران گرامي در بخش هاي مختلف صنعت آب وبرق   

مركز آموزشهاي تخصصي دانـشگاه صـنعت آب و بـرق ،        - )شهيد عباسپور (دانشگاه صنعت آب وبرق     . باشيم  
 سـال سـابقه   40 بـا بـيش از       تخصصين اولين و مجهزترين مركز دانشگاهي در عرضه آموزشهاي          بعنوا

تربيت نيروي انساني متخصص براي گردش چرخهاي عظيم صنعت آب وبرق  و به عنوان مسئول اصـلي                  
مـستمر بـا شـركتها        و پويابرقراري ارتباط     با تجهيز امكانات خود و     اثربخش تخصصي، امرآموزش هاي   

 اين مجموعه درصدد تبيين زيرساختار   –  صنعتي سعي مينمايد پاسخگوي نيازهاي اين مراكز باشد        ومراكز
  . و شيوه عملكرد و جايگاه آموزشهاي تخصصي در دانشگاه صنعت اب و برق تهيه و تنظيم شده است
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  :تاريخچه مركز آموزشهاي تخصصي 

وبـرق مركـز آمـوزش هـاي      شاغل درصنعت آب به منظور افزايش مهارت فني تكنيسين هاي 1351درسال 
 .كرد تخصصي برق درشمال شرق استان تهران فعاليت خودرا آغاز

 1359 از پيروزي انقالب اسالمي فعاليتهاي اين مركز در سطح وظرفيت محدود ادامـه داشـت درسـال    تاقبل

بـرق بـه يـك     يتوجه خاص شهيد دكتر عباسپوروزيروقت نيرو به آموزش وتبديل مركز آموزش هاي تخصص
تكنيسينهاي بـرق برگـزاري    مجتمع آموزشي وپژوهشي شد كه عالوه بر برگزاري دوره هاي كوتاه مدت براي

هاي بلند مدت كارداني وكارشناسي را نيـز   دوره هاي كوتاه مدت درمقطع كارشناسي وهمچنين برگزاري دوره
  .قرارداد ربرنامه كارخود د

آموزشـي   دركمتر از ده سال با توسعه كمي وكيفي دامنـه فعاليتهـاي  آموزشي پژوهشي شهيد عباسپور  مجتمع
بلنـد مـدت مهندسـي     تجهيزات آزمايشگاهي وامكانات رفاهي وبادرخشش فارغ التحصيالن اولين دوره هـاي 

از وزارت علـوم تحقيقـات وفـن     كاربردي درصنعت درسال هفتاد مجور تبديل به دانشكده صنعت آب وبرق را
دانشگاه صـنعت آب وبـرق  بعنـوان عـاليترين      زش عالي وقت دريافت داشت هم اكنون فرهنگ وآمو-آوري 

زيربنائي آب وبرق آماده ارائه دوره هـاي كوتـاه    عظيم و مركز جهت ارائه آموزشهاي علمي كاربردي درصنعت
وعلمي شركت كنندگان براي انجـام مطلـوب تـر وظـايف شـغلي آنـان        مدت جهت افزايش توانائي هاي فني

  .باشد يه مقاطع ميدركل

مدت شـامل   سطح دوره هاي آموزشي دراين دانشگاه ازتنوع زيادي برخوردار مي باشد فعاليتهاي كوتاه و طول
دوره هاي تخصصي ويـژه   طرحهاي رشد وارتقاء كاركنان درسطوح كارشناسي وتكنيسيني وهمچنين برگزاري

  .باشد زه ميباشددر دانشگاه يا محل شركت وبرپائي سمينار يكروزه يا چند رو

  :اهداف تشكيل آموزشهاي كوتاه مدت حين خدمت در وزارت نيرو  
توجه خاصي كه در دهه اخير در جهان به آموزشهاي ضمن خدمت معطوف شده است ، حاكي از اين حقيقـت                 
است كه اين آموزشها تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمـي در ارتقـاء كيفيـت محـصوالت و      

  . ع و نوع آوري است ابدا
با توجه به اينكه رشد سريع تكنولوژي، تغييرات و تĤثيرات عميقي در مسائل اجتماعي و اقتصادي بدنبال داشته 
است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسعه تكنولوژي و تحول و متـضمن تـأمين      

  . اجتناب ناپذير استنيروي انساني ماهر و متخصص مورد نياز آن باشد،
كارآموزي «تجربه و مطالعه نشان داده است كه مناسب ترين روش آموزشي كه جوابگوي امر مزبور مي باشد                  

اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامـه هـا، مطالـب و محتـواي                   . است» نيروي انساني 
  :درسي كارآموزان ويژگيهاي زير مشاهده مي شود

اعـم از دروس عملـي و   (ار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشـي كوتـاه مـدت           مالك و معي   -1
، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديـد و نـوين كـار و آمـاده         )نظري

  .ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت واالي انسان، مي باشد
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واي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي سازندگي را،         محت -2
  .تضمين مي نمايد

ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت جزو اهداف اين دوره هـا                   -3
  .مي باشد

هارتهاي علمي و فنـي و تغييـر رفتـار          برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يادگيري م            -4
سازماني طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهت تغيير رفتار مطلـوب سـازماني، سـازماندهي مـي                     

  .نمايد
 هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارتتها به افراد براي انجام كارهاي محوله اهميت دارد ، ليكن   -5

 شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط ومعيارهـاي سـازماني را رعايـت    دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي 
 .نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد

محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته اي جديد علمي آشنا مي نمايد ، بلكه آنان را قـادر                -6
  .ازه اي پديد آورند مي سازد تا خالقيت وابتكار ت

 از طريق شركت دردوره هاي آموزشي واثر آن در ايجاد مهارتهاي علمي وفنـي وارتقـاء مهـارت براسـاس            -7
  :تغييرات فرآيندهاي كار، اهداف وفعاليتهاي توليد تحقق خواهند يافت ، كه مهمترين اين اهداف عبارتند از 

  ـ افزايش ميزان كمي وكيفي توليد وامورمحوله 7ـ1
 بهبود روشهاي عمليات  پشتيباني در امر توليد ، از قبيل برنامه ريزي دقيـق بـراي روشـهاي                    -2-7

  …ارتقاء پروژه هاي فني ، خدمات مهندسي ، تحقيقاتي و 
   بهبود روابط كار و ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان-3-7
   تقليل ضايعات در توليد و حوادث كار-4-7
  لي كاركنان و قبول مسؤوليت هاي بيشتر از طرف آنان هموار شدن راه رشد شغ-5-7
   بهبود يافتن روشهاي توليد و توزيع -6-7
 ايجاد همبستگي بيشتر كاركنان با سازمان و واحدهاي توليدي و ايجاد رضايت شغلي در آنهـا        -7-7

  .به لحاظ ارتقاء علمي كسب كرده شده
  ه هاي كاركنان از بين رفتن تعارض بين اهداف سازماني و خواست-8-7

الزم به ذكر است كه شركت در دوره هاي آموزشي به مفهوم عام آن محدود به رشـته هـاي خـاص نبـوده و            
  دامنه آن بسيار وسيع مي باشد
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     رسالت مركز آموزشهاي تخصصي-)الف
   

 در عرصـة    ها يآور ن دانش، علوم و ف    يع در قرن حاضر و توسعه سر      ين نو هاي يروند رو به رشد ظهور تكنولوژ     
 روبـرو كـرده     ي شـگرف  يار بـس  ييرات خود قرار داده و آنها را با تغ        يرها را تحت تأث     بقاء و توسعة سازمان    ي،جهان
 ييرات تغينها با توجه به ا  و توسعه سازمانء ارتقاي، كه در سازگاري مؤلفه سازمانينتر  و مهمي اصليدكل. است

 كه به شوند ي محسوب ميشرو پييها امروزه سازمان. باشد يها م  آنيانسان يه سرمايا ي دانشيهوجود دارد، سرما
 و ي به دو اصل ارتقاء اثربخشي آموزشهاي يت و اهتمام دارند و در فعال  يد تأك يامر توسعه و آموزش منابع انسان     

 و  هـا  يتأمورانداز، م   در حوزة آموزش، تحقق چشم     يك استراتژ يكرد رو ينبا اتخاذ ا  .  توجه دارند  زش آمو ييكارآ
 آمـوزش خـود     يند  توسعه فرآ   ي پ در ها ،   رو سازمان  ين خواهد شد، از ا    يلها تسه   سازمان ي برا ياهداف سازمان 

 و اهـداف و     يكـسو  از   ي سـازمان  هـاي  ياست اهداف و س   ين ارتباط ا  ي فراگير و برقرار   ي هماهنگ يجادبراساس ا 
 ي و نگهدار  ير و تعم  يبردار  و بهره  يريتمد ساخت، نصب،    ي،طراح.  هستند يگر د ي از سو  ي آموزش يكاركردها

 كـسب و ارتقـاء مـستمر اطالعـات و     يازمنـد هـا، ن   شـركت و ي صـنعت يندهاي صنايع آب وبرق و فرآ   يزاتتجه
 يني و تكنـس   ي كارشناسـ  يريتي، در سطوح مـد    يآور  دانش و فن   هاي يشرفت روزآمد و متناسب با پ     يها مهارت

 يفـا  را ايـاتي  مؤثر و حيار كوتاه مدت تاكنون نقش بسي و تخصصي عموميها  راستا آموزشين و در ا باشد يم
  .نموده است

  
 يي به اجرا درآمد، به عنوان الگويروها قبل در وزارت ن  كه از سالي و كارشناسيني رشد و ارتقاء تكنسهاي طرح

ـ          ) سـابق  (يزير  و برنامه  يريت آموزش كاركنان، توسط سازمان مد     يبرا ون در  مـورد توجـه قـرار گرفـت و اكن
 سـاختار  يك كاركنان به عنوان آموزش طرح نظام جامع  يرو،ها و مؤسسات از جمله وزارت ن        از دستگاه  ياريبس
 يرونظام جامع آموزش كاركنان وزارت ن     .  به اجرا درآمده است     در اجراي آموزش حين خدمت كاركنان      يربناييز

 آن ي و عموميهي توجيها  دروس دوره برنامه و سرفصلي مجموعه مشخصات كليز و نييو دستورالعمل اجرا
همتـراز   (ي، تخصـص  )يهمتراز كاردان  (ي در سطوح مهارت   ي اختصاص - ي شغل يها  و دوره  يدهتاكنون ابالغ گرد  

ها ارسال   فشرده به شركتيها  در قالب لوحيرفني و بخش غي  برق و انرژي پژوهش-يو تخصص) يكارشناس
 محتـرم آمـوزش     ين و مـسئول   يران و ضـرورت دارد كـه مـد        اشندب ي طرح رشد و ارتقاء م     يگزين كه جا  يدهگرد

 و  ي عموم يها  به همراه دوره   1390 آنها در سال     ري مرتبط با هر شغل و برگزا      يها ها، در انتخاب دوره    شركت
ـ   )  عباسـپور  يدشـه (دانشگاه صنعت آب و برق      . يند اهتمام و اقدام نما    يهيتوج  سـال سـابقه    چهـل  از  يشبـا ب
 با  يد از اسات  ي در كشور و با برخوردار     ي كاربرد يها  و به عنوان پرچمدار آموزش     يو تخصص  ي آموزش ها يتفعال

 و نـرم  ي مجموعه سخت افزارين و كاملتر  ين داشتن مجهزتر  يار در اخت  يز با صنعت، و ن    مستمرتجربه و مراودة    
هـا و    شـركت يـاز  مـورد ن يهـا   دورهي اجـرا ي خود را براي مطلوب، آمادگ ي و رفاه  ي و امكانات آموزش   يافزار

 اسـتفاده از  ،هـا   آموزشي و ثمربخشيفيت و تالش و همت خود را بر ارتقاء كنمايد يمؤسسات مختلف اعالم م   
هـا براسـاس انتظـارات        دوره يـزي ر  و برنامـه   يـف  در آموزش همچون آموزش از راه دور و تعر         ين نو هاي يوهش

 يهـا   بكـار رفتـه در آمـوزش       ينـدهاي  فرآ يازنگر ساختارها و ب   يد استوار ساخته و با تجد     يروها وزارت ن   شركت
 ي و  براسـاس وب، خـود را بـرا      ازماني سـ  ي محتو يريت آموزش سامانه مد   يريت و استقرارسامانه مد   يتخصص
 و منسجم تر  و با كارامـدي         ياتر پو ي آب و برق و ارائه آموزشها      يم عظ يع صنا ي آموزش يازهاي به ن  ييپاسخگو
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 مجموعـه تقـويم     يـن  كـه ا   يزاني عز يه ارزندة كل  هاي يي و راهنما  يشنهادات و پ  از انتقادات . سازد ي م يابيشتر مه 
 استقبال نمـوده و     يمانه كه حامي فرايندهاي بهپويي اين مركز است ، صم         يندانم ي م يآموزشي را با دقت بررس    

معاونان  محترم عامل و     يران مد ي از همكار  يردر خاتمه ضمن تشكر و تقد     .  داد يمآنها را مورد توجه قرار خواه     
 تالشـگر   يمانكـاران  و پ  يرو تابعه و وابسته وزارت ن     يها  محترم آموزش شركت   ين و مسئول  يمحترم منابع انسان  

 كوتاه مدت دانشگاه كه     ي تخصص يها  و كاركنان مرتبط با مركز آموزش      يران و مد  ي، آب و برق و انرژ     يعصنا
 از خداونـد    نمايند، ي امر هموار نموده و م     ينار ا  توسعه و استمر   ي مداوم خود راه را برا     گيري يبا تالش وافر و پ    

    .  را خواستاريميزان عزين روزافزون ايقات و توفيمتعال سربلند

  

   آموزشهاي حين خدمت كاركنان وزارت نيرو يتضرورت و اهم-)ب

  
 آموزش در حقيقت يكي از راههاي اصولي و منطقي هدايت تالشهاي كاركنان در سازمان و باعث بكارگيري                 

 يپذيري فكري الزم در كاركنان خواهد شد و از سو توانائيها و استعدادهاي نهفته و بوجود آوردن حس انعطاف
 يع صـنا  يم عظـ  ي گردش چرخـا   درآنچه به ويژه    .  گردد ي اثربخشي و كارايي سازمان م     يش منجر به افزا   يگرد

 به سمت ديدگاههاي سيـستمي      هاي آموزشي   گيري فعاليت    از اهميت فراواني برخوردار است جهت      يرووزارت ن 
 مشاغل ييرات دانش و تغيريتآوريهاي پيچيده، مد باشد كه ضرورت آن با توجه به شرايط نوين جهاني، فن   مي

  .نمايد و چندان مي
ريزي، اجرا و ارزشـيابي آموزشـي، حرفـه         گذاري، برنامه   تلفيق و تمركز نگرش سيستمي با كاركردهاي سياست       

  .نمايد پذير مي دفمند، عقاليي، پويا و انعطافها را ه آموزش در سازمان
 نوعي سرمايه گذاري مفيد و  يك عامل كليدي در توليد محسوب مي شود كه چنانچـه بـه             ي تخصص آموزش

  .درستي و شايستگي برنامه ريزي و اجرا شود، مي تواند بازده اقتصادي قابل مالحظه اي داشته باشد
دي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد، در سطح سازماني       آموزش و بهسازي كاركنان اقدامي راهبر     

  .باعث بهبود و توسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فرا ملي منجر به افزايش بهره وري مي گردد
  

   مركز آموزشهاي تخصصيي چشم انداز و برنامه ها-)ج
  

ن        خاصي كه در چند دهه اخير در جهان به شيوه هايِ آموزشهاي ضمن               نگاهخدمت معطوف شده است ، مبـي
 تنها راه تربيت نيروي انساني متخصص و ابزار مهمي در ارتقـاء  ي است كه ، اين سبك شناسي آموزش      يقتيحق

  . كيفيت كاركردي سازمان و منتج به رويكرد محصوالت و ابداع و نوع آوري است 
 برق تـدوين و انتقـال دانـش         و) شهيدعباسپور(مأموريت اصلي مركز آموزشهاي تخصصي دانشگاه صنعت آب       

هاي موردنياز گردش چرخهاي عظيم صنعت آب و برق با هدف پاسخگويي  فني  و فناوري روز و ارتقاء مهارت
 داشـته و از طريـق   جـه هاي آموزشي، به وظـايف جـانبي خـود تو           به ذينفعان كليدي خود، عالوه بر ارائه دوره       

، )بـر اسـاس سـامانه آمـوزش الكترونيكـي         ( آموزشـي    هـاي   نيازسنجي آموزشي، توليد درس افـزاري و بـسته        
 ارتباط با صنعت و يهماهنگ/  مشاورهي، محتويريترساني و مد  مستندسازي دوره هاي آموزشيِ خاص، اطالع     

كمك به شناسايي و حل مشكالت صنعت آب و برق از طريق ارائه اموزشها نيز در جهت مأموريت خـود گـام                
ريع فناوري، تغييرات و تĤثيرات عميقي در مباحث  اجتماعي و اقتصادي بدنبال             با توجه به به رشد س     . دارد  برمي
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داشته است، اتخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با توسـعه فنـاوري و تحـول و متـضمن                     
ه به مركز آموزشهاي تخصصي با توج.تأمين نيروي انساني ماهر و كارا  مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است      

درس (جايگاه و شرايط ميداني ِ خود و با رويكرد راهبردي، به صورت فعال در عرضـه خـدمات و محـصوالت             
مرتبط با ماموريتهاي محولـه و عـالوه بـر در نظـر داشـتن كيفيـت،         ) افزارهاي آموزشي ، آموزش الكترونيكي    

هاي صنايع نيـز   ها، به ديگر خواسته اثربخشي، مستند بودن، قيمت مناسب و نياز شركتهاي تابعه در ارائه دوره     
هاي علمي و تخصـصي بازاريـابي         نمايد و در اين راه از روش        ها آموزشي تخصصي ارائه مي      توجه كرده و دوره   
همچنين با احساس مسئوليت و توجه به نيازهاي صنعت آب و برق و ارتقاء كيفيت اين             . برد    آموزشي بهره مي  

هـاي آموزشـي    شهاي حين خدمت كاركنان ، تمركز خـود را بـر ارائـه دوره   صنعت در كشور از جانب ارائه آموز 
هـاي   اي بـر دوره  آموزش كاركنـان  صـنعت قـرار داده و تأكيـد ويـژه      تخصصي سطوح مختلف در نظام جامع  

اي كاركنـان صـنعت و تربيـت افـراد كـارآفرين        مدت تخصصي دارد و براي ارتقاء اخالق حرفه   آموزشي كوتاه 
  . ائل استارزش زيادي ق

   :يباشد سازمانها مياز مورد نير زيل ضمن خدمت به دالي هاآموزش
   نيروي انساني در ايفاي نقش سازمانيي پنهاني جهت  ظهور استعدادهاي عامل-1
   درايفاي نقشيتها منحصر به فرد بودن موقع-2

  )يموردكاوي تخصص –بروز سازي ( شغل و مواجه شدن كاركنان با مسائل جديد يير تغ-3
   و مقررات ساختاريين شناخت و تبيين قوان-4
   ينه زمين نگر در اينده آي هايني بيش و پي بررسي چالشها ي عملكرد جار-5
   نظام ارزيابي كيفيت-يتها  پايش كيفي مداوم فعال-6
   و خدمات يد رابطه توليش افزا-7
   سازمانها يف پوياسازي و بهروش در وظا-8
   سازمانيتها اعم از سخت افزار و نرم افزار  وارتباطات در عرصه فعاليد و جديهاي ورود فناور-9

   مختلف ي دانش افزائي  در عرصه ها-10
مركز آموزشهاي تخصصي دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان يك مشاور آموزشـي پويـا، همـواره ارتبـاط و                     

نمايد و ابزار و فناوري  قرار و حمايت ميتعامل مؤثر خود را با شركتهاي تابعه ، سياستگزاران و ساير ذينفعان بر        
همچنين همواره در تقويت و همكـاري بـا سـازمانهاي           . گيرد  مناسب را به بهترين شكل در اين راه به كار مي          

  . المللي در راستاي توسعه فعاليتها همت گمارده است اي و بين مرتبط منطقه
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   و دامنه وظايف  مركزيِ راهبرد هاي ِآموزش-)د
   

  

 هـا و صـنايع     تابعـه وزارت نيـرو ، سـازمان    يهـا   مؤسسات، شركتويژه كليه  رد هاي اين مركز آموزش تخصصي    راهب
  :ميباشند فعاليت  ذيل ،داراي هاي دولتي، تعاوني و خصوصي است كه به نحوي در شاخه

 ع برقتوليد، انتقال و توزي 

  تأمين، انتقال و توزيع آب 

 آوري و دفع فاضالب شهري و روستايي جمع 

 سازي توليد و مصرف انرژي بهينه 

هاي مرتبط شامل  زمينهو برداري و نگهداري از تجهيزات و تأسيسات صنايع آب، برق و فاضالب  ساخت، بهره و همچنين 
  هاي مرتبط با صنعت آب و برق كليه فعاليت

 

 ير ساختار آموزشي ِ مركز آموزشهاس تخصصيويژگيهاي  ز 

  صنعت آب و برق آموزشي  يازهايژه با توجه به ني آموزشي ويف دوره هايامكان تعر 
به ( رو با مشاركت كارشناسان خبره و متخصصان صنعت آب و برق ي وزارت ني و خدمات فنيقاتي از تحقيريبهره گ 

  )  مستقل و مراكزي تخصصيل ساختار مناسب،وجود واحدهايدل
زات فراوان ي مناسب، امكانات و تجهيل وجود ساختار ستاديبه دل(ي كوتاه مدت تخصصي دوره هايف و اجرايامكان تعر 

 )ي صنعت و سالها تجربه عمليازهاي با نيي، آشناي و آموزشيرفاه
 ران، كارشناسان و متخصصان صنعت آب و برق با دانشگاه يك و خوب مدي ارتباط نزد 
 ي ، برنامه هايقاتي تحقيم صنعت آب و برق، شركت در مشاوره و پروژه هايسات عظي از تاسيريگسهولت بهره  
 ي و كارورزي و كارآموزيآموزش

  ازكادر آموزشي مجرب و متخصصيبرخوردار 
   يونسكوICDEاحراز اعتبارات آموزشي بين المللي نظير  

 

  ساير فعاليتهاي مركز آموزشهاي تخصصي 

  سي تازه تاسيروگاه هايو ن ي وبرقابيبيكل تركي، سي بخار،گازيها روگاهيشركتها و نه ويژ ي آموزشيدوره ها 
  )ي ـ تخصصيبدو استخدام ـ عموم(شركتهاي آب وفاضالبآموزشي ويژه  ي دوره هايبرگزار 
   برقيرويع ني آب و فاضالب و توزي و شركتهايا  آب و برق منطقهي شركتهاي آموزشي ويژهها  دورهيبرگزار 
  ران ي مديرو و طرح رشد و ارتقاي نظام جامع آموزش كاركنان وزارت نيها  دورهيربرگزا 
 يو برگـزار  ) ي ـ عمـوم  ي و تخصصي ـ فن يتيريمد (يژه آموزشي ويو طرحها  دوره هايزير  در برنامهيهمكار 

  ي صنعت آب و برق و انرژيآنها برا
  ي و خارجيمانكاران داخلياز پي مورد نيها  دورهين و اجرايتدو 

 يه جهت كلي استخدامي آزمون هايبرگزار و ي صنعت آب و برق و انرژي براي نظامِ آموزشي وطراحي كاربرديانجام پروژه ها
 شركتها
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  :ذيل ميباشد به شرح  آموزشي يموضوعموازين  ِ يمركز آموزشهاي تخصصي متضمن اجرا 
 بـا نظـام   ي سـازمان يـروي  نيح ارتباط صـح  ي گذار يه پا يدر راستا :  بدو خدمت كاركنان   يهي دوره توج  -1

  . شود ي كند برگزار مي كه كار خود را در آن آغاز مي و دستگاهيادار
 و صـدور حكـم افـراد    يماه اول استخدام الزام   6 در   يداالستخدام كاركنان جد  يه كل ي نمودن دوره برا   طي

  . باشد ي دوره ميمنوط به ط
  : نظام جامع آموزش كاركنان  وزارت نيرو ي شغلي دوره ها-2

  :ي مشترك اداري دوره ها-)الف
طالعـات و    و روزآمـد كـردن ا      ي در شـاغالن مـشترك ادار      ي و توسعه دانش و توانمند     يجاد ا ي راستا در

  . گردد ي اجرا مي شغل مورد تصدينه در زمي و فن آوري علمييرات آن با توجه به تغيهايتوانائ
  :ي اختصاصي شغلي دوره ها-) ب
 ي انتقال  مـ ين دانشگاه را به شاغليژه مشاغل وياز مورد نيهاي گردد كه توانمندي اطالق م يي آموزشها به

  .دهد 
  :يريت بهبود مدي دوره ها-)ج

راستاي توانمندسازي مديران وكاركنان در زمينه هاي بهبودوظايف مـديريتي آنـان ارائـه مـي                كه در 
سـطوح كارشناسـي،    (طرح رشدوارتقاء مديران     گردد وشامل دوره هاي مديريت استراتژيك، مياني و       

  .  مي باشد) سرپرستي وعملياتي
   

 آمـوزش ِ «بگوي امر مزبور مي باشـد  تجربه و مطالعه نشان داده است كه مناسب ترين روش آموزشي كه جوا          
اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامـه هـا، مطالـب و محتـواي                   . است» نيروي انساني 

  :درسي كارآموزان ويژگيهاي زير مشاهده مي شود
اعـم از دروس    (   مالك و معيار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوتـاه مـدت                 -1

، ايجاد مهارتها براي جوابگويي به نيازهاي متنوع مشاغل و روشهاي جديـد و نـوين                )ظريعملي و ن  
كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت واالي انسان،                

  .مي باشد
نان بـراي       محتواي برنامه هاي آموزشي، سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آ                -2
  . تضمين مي نمايدياتر، پوي نقش سازمانيافايا

    ايجاد مهارتهاي تخصصي از طريق شركت در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت در زمره اهداف -3
  .اين دوره ها مي باشد

   برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوتاه مدت در دو جهت يـادگيري مهارتهـاي علمـي و فنـي و            -4
 طراحي و اجرا مي شود و يادگيري را در جهـت تغييـر رفتـار مطلـوب سـازماني،      تغيير رفتار سازماني 

  .سازماندهي مي نمايد
 هرچند كه دردوره هاي آموزشي ، آموزش مهارتتها به افراد براي انجام كارهاي محولـه اهميـت                  -5

ومعيارهاي دارد ، ليكن دردوره هاي مزبور نكاتي منظورمي شود تا كارآموزان با فراگيري آنها ضوابط      
  .سازماني را رعايت نموده وتاثير فعاليتهاي آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد
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 محتواي عمومي دوره ها ، نه تنها كارآموزان را با يافته اي جديد علمي آشنا مـي نمايـد ، بلكـه                       -6
  .آنان را قادر مي سازد تا خالقيت وابتكار تازه اي پديد آورند 

ره هاي آموزشي واثر آن در ايجاد مهارتهاي علمي وفنـي وارتقـاء مهـارت                از طريق شركت دردو    -7
  براساس تغييرات فرآيندهاي كار، اهداف وفعاليتهاي توليد تحقق خواهند يافت

  

     مركز آموزشهاي تخصصي و كار آفريني ِ  منشور اخالقي-)و

                            
 آن در گفتار و رفتار  در ارتباط با همكاران، فراگيران و ارباب رجوع  باور به فرهنگ ديني و ملي و پيروي از-1

  خدمات آموزش با تأكيد بر رعايت تقوا، عدالت، عزت و اعتدال 
 پايبندي به ارزش هاي اخالقي در ارتباطات و تعامالت فردي و سازماني با توجه به سه اصـل صـميميت،                     -2

   صداقت و صراحت
انت نسبت به حضور فراگيران دوره هاي آموزشي، همكاران و بويژه مدرسين دوره  رعايت احترام، ادب و مت    -3

  هاي آموزشي و پايبندي به فرهنگ نقدپذيري، پاسخگويي، مسئوليت پذيري و اعتماد متقابل
 پايبندي به فرهنگ كار و تالش در عرصه سازندگي توسط ارائه  آموزشهاي تخصصي  مـورد نيـاز وزارت                    -4

  )ابعه وزارت نيروشركتهاي ت(نيرو
 مشاركت در تصميم سازي و تصميم گيري و تشريك مساعي در راستاي تحقق اهداف دانشگاه صنعت آب -5

  هاي آن در ابعاد آموزشهاي كاربردي  و اجراي برنامه) شهيد عباسپور(و برق
ز موقعيت شغلي و     رعايت و اجراي كامل قوانين، مقررات و ضوابط اداري و پرهيز از هرگونه سوء استفاده ا                -6

  تبعيض در تعامالت و ارتباطات كاري و حفظ اطالعات سازماني 
 التزام به اجراي صحيح و به موقع تعهدات و احساس مسئوليت و تعلـق نـسبت پويـائي آموزشـهاي حـين                -7

فع خدمت مورد نياز كاركنان وزارت نيرو،  و ايجاد توازن بين منافع فردي و سازماني با اولويـت دهـي بـه منـا                
  سازماني

 توجه به جايگاه مركز آموزشهاي تخصصي به رعايت الزامات، مالحظات، نقشها و مسووليتهاي قـانوني در             -8
  رابطه با كليه نياز هاي آموزشي شركتهاي تابعه وزارت نيرو

 ارتقاء و توسعه تجربه و دانش سازماني به عنوان سرمايه شركت و به اشتراك گذاشـتن آن بـا همكـاران،                      -9
  اوران، فراگيران و كليه ذينفعان در چارچوب ضوابط مش
 و تعهدات و پـاس داشـتن         و ستادي   ارزش نهادن به زمان و وقت شناسي در انجام برنامه هاي آموزشي            -10

  حقوق و وقت همكاران، فراگيران دوره هاي آموزشي و ارباب رجوعان 
 و آراستگي و چيـدمان فـضاي هـاي           صرف دقت جهت رعايت نظم، انضباط و پيراستگي محيط سازمان          -11

  آموزشي مطابق با استاندارد هاي آموزشي
 استفاه بهينه از منابع و امكانات مركز  و جلوگيري از اسراف و تبذير با رعايت صرفه جويي خردمندانـه و                      -12

  حذف تشريفات زائد در ارائه خدمات اموزشهاي تخصصي
در فرادهـي و فراگيـري الكترونيكـي و         ) ري اطالعات و ارتباطـات    ژه فناو     بوي( استفاده از فناوري روز آمد     - 13

  خدمات الكترونيكي حامي و مديريت آموزشهاي تخصصي 
  آموزشي اين مركز يرويكرد  پرورش تفكر خالق در فراگيران شركت كننده در دوره ها-14
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  واحد هاي تابعه مركز آموزشهاي تخصصي  -)ح
  

  ها    برنامه ريزي و اجراي دوره امور 
   هماهنگي و ارتباط با صنعت   امور 
    و پشتيبانيامور رفاهي  
    و حقوقيامور مالي  
   هاي نرم افزاري وظيفه مند سامانه و )آموزش الكترونيكي(الكترونيكيفراگيريِ فرادهي  ،امور توسعه 
   امور واحد هاي  استاني مركز آموزشهاي تخصصي 
  تهران   آموزشهاي تخصصي در  واحد مركز  
  زنجان   آموزشهاي تخصصي در  واحد مركز  
  كرمان   آموزشهاي تخصصي در  واحد مركز  
  كيش   آموزشهاي تخصصي در  واحد مركز  
 استان مركزيآموزشهاي تخصصي در واحد مركز  
 آموزشهاي تخصصي در سمنان واحد مركز  
 آموزشهاي تخصصي در  هرمزگان واحد مركز  
 ستانآموزشهاي تخصصي در لر واحد مركز  
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   نمودار سازماني  -)ط

  مركز آموزشهاي تخصصي ئيسر

 

گروه  توسعه و فرابري 
 اطالعات

  امور مالي پشتيباني و 
 بودجه

و امور هماهنگيهاي 
 ارتباط با صنعت

نامه امور آموزش و بر
 ريزي

 معاون مركز 

واحد طرح و  برنامه 
 ريزي

 

 خدمات آموزشي

واحد مدرسين و آمار و 
 اطالعات دوره هاي آموزشي

واحد فراگيران ، فرادهي 
 از راه دور

 رواط عمومي

واحد طراحي دوره ، 
 مجوزات و  تقويم

  واحد ، آزمونها همايشها
 پژوهش

 بازاريابي و -غاتواحد تبلي
 بازار سازي

 

اسكان (واحد  رفاهي 
 )تداركات انبار ، نقليه

اداره مالي و  بودجه و 
 اموال ، حقوقي قراردادها

بايگاني و مستند سازي 
 دبيرخانه  مركز

  

  آموزش الكترونيكي
 و فرادهي از راه دور 

سامانه مديريت آموزش و 
 اطالعات مديريت

 -واحد اطالع رساني
 نمايشگاهها 

ارزيابي سنجش و اثر 
 شي  آموزشبخ

امور رابطين گروههاي 
  دفاتر-آموزشي 

  اداره  نظارت بر  دفاتر
  نمايندگي

 دفتر تهران

واحد نظارت و  هماهنگي  بر عملكرد 
 دفاتر  نمايندگي

 

 دفتر زنجان

 دفتر هرمزگان

 ........دفتر 

 شوراي آموزشهاي تخصصي

واحد مطالبات مالي و 
  ارائه گواهينامه

 

  -  R&D -توسعه امور كيفي
ISOو اعتبار آموزشي  

 

واحد اطاق فكر توسعه كيفي و 
 كمي آموزشها

اداره فعاليتهاي آموزشي  
 برون مرزي 
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   اساسنامه مركز آموزشهاي تخصصي                                          -)ي
   

  )شهيد عباسپور( دانشگاه صنعت آب و برق  –اساسنامه مركز آموزشهاي تخصصي متن 
ـ    3 ماده   8 و   7 ي تحقق بندها  يدر راستا   ي دوره هـا يجـرا ا« بـر  ي اساسنامه مركز آموزشهاي تخصـصي مبن

 اي كاركنـان  هاي شغلي و حرفه  در ارتقاء و بهبود سطح دانش و مهارت       » آموزشي مورد نياز صنعت آب و برق        
 يالت تـشك يجـاد ا«هاي آنان با وظايف پست مورد تصدي و     و متناسب ساختن اطالعات و توانايي      وزارت نيرو 

كـه منبعـد اختـصارا      » خدمت كاركنان دولت     و مقررات آموزش حين      ين متناسب با آن بر اساس قوان      يآموزش

  .  گرددي ميس شود تاسي ميده نام"مركز"
  

  : آموزشهاي تخصصي مركز جايگاه :1 ماده
  .  استي و حوزه اجرائي بوده كه مشتمل بر حوزه ستادي شامل واحدهاي آموزشمركز

 و  يـابي ارز توسعه، نظـارت سـنجش و        يزي، برنامه ر  ي، هماهنگ يت، هدا يفه وظ يحوزه ستاد  -1-1

 برگزاري دوره هاي آموزشي را بر عهده دارد و تحت عنوان اداره هممـاهنگي و              ي ستاد يف وظا يرسا
  :يد نماي ميت  فعالبا شرح وظايف ذيلارتباط با صنعت آب و برق 

  
  : وارتباط با صنعتي پرسنل امور هماهنگيف وظاشرح

 و  يـاري  وآب و فاضـالب ، آب       آب ي شـركتها  ي در خواسـت   ي دوره هـا   يـه  كل ي و برگزار  يهماهنگ-1
  يزهكش

 ي سـطح زبـان بـرا      يين آزمون تع  ي و برگزار  مهارتهاي هفتگانه    ي دوره ها  ي و برگزار  يهماهنگ-2
   تابعه و وابستهي شركتهايهكل
 و يـرو  تابعه و وابسته به وزارت ني شركتهاي برا ي مال ي ادار ي دوره ها  يه كل ي و برگزار  يهماهنگ-3

   متفرقهيشركتها
 ي شـركتها و شـركتها  يـه  جهـت كل ي برق و انرژي دوره هاي جهت برگزاريگيري و پي هماهنگ -4

  .... ها ويشگاه و پااليميپتروش
 يت مركـز و سـا     2 و سـاختمان شـماره       يـر  كب يـر  سـاختمان ام   ي كالسها يه كل ي و نگهدار  يزتجه-5

  .... و يوتركامپ
 متقاضـي بـويژة   يـرو رت ن شركتها خـارج از وزا يه كل هاي آموزشي جهت دوره ي و برگزار  يگيريپ-6

  تروشيمي و نفتپهمكاري هاي آموزشي حوزه 
   شركتهاي تمامي دوره برايارسال بروشور جهت برگزار-7
   كاريان جهت اخذ امضاء تا حصول پايگيري شركتها و پيه كلي براي قرارداد آموزشيم و تنظيهته-8
  الزم و ارسال صورت حساب يه و تهي المللين بي دوره هايتاعالم قطع-9

  يرو تابعه و وابسته به وزارت ني شركتهايه كلي براي آزمون علميبرگزار-10
 جهـت عقـد   يي نهـا يجـه  تا نتيگيري شركتها و پيه اسناد مناقصه و شركت در مناقصات كل   يهته-11

  قرارداد
   آموزش از راه دوره توسط مركز آموزش از راه دوري دوره هاي و اجراي وهماهنگيتاعالم قطع-12
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   شركتهايه شده از طرف كليافت دري نامه هايهت كلثب-13
   شركتهايه كلي براي استخدامي آزمون هاي و برگزاري هماهنگ-14
  يرو وتابعه و وابسته به وزارت ني شركتهاي بدواستخدام براي دوره هاي و برگزاريهماهنگ-15

ه رامه ريزي آموزش و اجرا دو خدمات اداره برنامور  آموزش  تحت عنوان شرح وظايف ي، حوزه اجرائ -2-1 

  . يرد پذيها كه به شرح ذيل ميباشد ، صورت م
  پذيرش و ثبت نام فراگيران در هر دوره    -1
 هماهنگي با امور رفـاهي و معرفـي فراگيـران هـر دوره جهـت بهـره بـرداري از غـذاخوري،                          -2

       مهمانسرا،سايت كاميپوتر، تلفن، كتابخانه و دريافت لوازم و التحرير 
     ارتباط مستمر و هماهنگي با مسئولين دوره ها  -3
     برنامه ريزي كالسها و امكانات كمك آموزشي   -4
     صدور گواهي حضور در دوره در پايان هر دوره و ارائه به فراگيران-5
     اعالم هزينه آموزشي و رفاهي هر دوره   -6
     صدور گواهينامه   -7
  بر اجراي دوره هاارزيابي و نظارت    -8
  و مدعو ) شش ماهه (     محاسبه حق التدريس اساتيد داخلي -9

    صدور گواهي تدريس براي اساتيد-10
    صدور گواهي ريز نمرات براي فراگيران -11
     پيگيري دريافت مجوز براي دوره هاي جديد-12
    ارتباط با دفتر آموزش وزارت نيرو  -13
  ان جهت دريافت گواهينامه نوع دوم   بررسي پرونده فراگير-14
    صدور گواهينامه نوع دوم و ارسال مدارك به دفتر آموزش-15
      تنظيم قرارداد حق التدريس اساتيد -16
     معادل سازي دوره ها  -17
     تهيه آمار و اطالعات-18

  پذيرد   انجام مي" امور نظارت بر دفاتر"نظارت بر امور دفاتر نمايندگي بعهده: 1 تبصره

  

  اهداف مركز: 2 ماده
   ارتقاء سطح فرهنگ و دانش فني كاركنان وزارت نيرو 2-1
   آموزش تخصصي و مندرج نظام جامع كاركنانيق از طري شغلي مهارت هايش افزا2-2
 كـشور در خـصوص ارتبـاط بـا ديگـر         ياز متعهد، متخصص و ماهر مورد ن      ي انسان يروي ن يت ترب 3-2

  صنايع 
  

   مركز يت حدود فعال ويفوظا: 3 ماده
 و دسـتور اعمـل اجـراي دفتـر          ي و فنـاور   يقـات  مركز در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحق         فعاليت

  : استيرآموزش تحقيقات و نيروي انساني وزرات نيرو به شرح ز
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   تحقق اهداف مركزي فراهم نمودن امكانات الزم برا-1-3
  وق الذكر آموزشي في فراگيران  در دوره هايرشپذ-2-3
توسط دريافت مجوز هاي اجرائي از دفتر       ) اختصاصي( كوتاه مدت تخصصي     ي دوره ها  ي اجرا -3-3

  اموزش
 خـصوص بـا دسـتگاه هـا و     يـن  مستمر در اي ، همكاري و فرهنگ  ي آموزش ي ها يتانجام فعال -4-3

 كـشور     و بويژه صنايع متقاضي آموزشهاي ميداني صنايع آب و برق و صنايع مرتبط در               يمراكز علم 
   اساسنامه  يندر چارچوب ا

  

  اركان مركز: 4 ماده
  ي مركزي شورا-1-4
   مركزيس رئ-2-4

   مسئولين دفاتر نماندگي مركز  -3-4 
   مديران اداره هماهنگي با شركتها و اداره برنامه ريزي و اجراي دوره و امور پشتيباني مركز-4-4

  
  ي مركزي شورايبترك: 5 ماده

  )شورا يسرئ( مركز يس رئ-1-5
   مسئولين آموزشهاي تخصصي دانشكده ها -2-5
   مسئولين دفاتر نماندگي مستقر-3-5
  ) شورايردب( مركز يس رئ-4-5
   مديران اداره هماهنگي با شركتها و اداره برنامه ريزي و اجراي دوره و امور پشتيباني مركز-5-5
   ي علمي دانشگاه  به انتخاب شوراي علميات دو نفر عضو ه-6-5
   مركز يس رئييد مركز و تايس رئيشنهاد كارشناسان با پي دو نفر از روسا-7-5

 شـود و انتخـاب      ي سال صادر م   3 مدت   ي مركز برا  يس رئ ي از سو  ي مركز ي شورا ي احكام اعضا  :2 تبصره

  .مجدد آنان بالمانع است

  . يابد يم ي اعضا رسم3/2 شورا و حضور يس رئيب نايا يس با حضور رئي مركزي جلسات شورا:3 تبصره

 ي را 5 شود و مـصوبات آن بـا حـداقل           ي م يل تشك يكبار روز     15 حداقل   ي مركز يجلسات شورا : 4 تبصره

  . معتبر است
  

  ي مركزي شورايارات و اختيفوظا: 6 ماده
 دانـشگاه جهـت   ي امنايات مركز و ارائه آن به هي كلي ها و خط مش    ياست س يين و تع  ي بررس -1-6
   يبتصو
   مركز ي نامه داخلينآئ يب و تصوين تدو-2-6
  يب دانشگاه جهت تصوي امنايات در اساسنامه مركز و ارائه آن به هيير تغيشنهاد پ-3-6
   دانشگاه ي امنايات انحالل مركز به هيشنهاد پ-4-6



 ٢٣

 دانشجو يرش پذيت و ظرفيلي تحصي رشته هايجاد انحالل شعب مركز و ايا يس تاسيب تصو-5-6
   يلي تحصي حذف رشته هايادر هر سال و 

   يب دانشگاه جهت تصوي امنايات مركز و ارائه آن به هي و نمودار سازمانيالت تشكيشنهاد پ-6-6
   ضوابط و مقررات مربوط يت ها با رعاينه درآمدها و هزينه در زمي مالي ارائه خط مش-7-6
   مركز و ارائه آن معاونت مالي دانشگاه ي بودجه و تراز سال ماليب و تصوي بررس-8-6
 مركز بـر اسـاس      ي علم يات ه ي اعضا يف، حق التال  يق، حق التحق  يس، حق التدر  يزان م يين تع -9-6

  نيرومقررات و ضوابط وزارت 
  . شوديارجاع مرياست دانشگاه  يس رئي كه از سوي انجام امور-11-6

  . است شورا يس رئيب با ناي وياب شورا و در غيس با رئآموزشهاي تخصصي يابالغ مصوبات شورا: 5تبصره

  

   مركزيسرئ: 7 ماده
 تمام وقت  ي علم يات ه ي اعضا يان است از م   يصالح مركز در مراجع ذ    ي قانون ينده مركز كه نما   رئيس

 سال با حكم 4 مدت يانتخاب  برا)شهيد عباسپور (دانشگاه توسط رياست دانشگاه صنعت آب و برق         
ـ  يـا اسـتعفا و   يرشپذ: تبصره.  بالمانع استي گردد و انتخاب مجدد و ي منصوب م  يو  يس عـزل رئ

  .   رياست دانشگاه صنعت آب و برق  استيسمركز بعهده رئ
  

   مركزيس رئيارات و اختيفوظا: 8 ماده
   الزم به منظور تحقق اهداف مركز ير ارائه تداب-1-8
   ي مركزي اصالح اساسنامه مركز به شورايشنهاد پ-2-8
   يكز مري به شوراي و نمودار سازمانيالت تشكيشنهاد پ-3-8
   ي مركزي مصوبات شوراي اجرا-4-8
   يشنهاد و پياز مورد ني نامه هاين آئيه ته-5-8
   مركز در چارچوب مقررات و ضوابط مركز  ي  و اداريتخصصي امور آموزشيه كليت هدا-6-8
   افتتاح حساب در بانكها مطابق ضوابط مربوط-7-8
   به مركز اسناد و اوراق بهادار تعهد آور مربوطيه كلي امضا-8-8
  آموزشهاي تخصصي ي و ارائه آن به شوراي بودجه ساالنه تراز سال ماليم و تنظيه ته-9-8

  دوره هاي اختصاصي جديد آموزشي مورد نياز صنعت يجاد انحالل شعبه، ايا يس تاسيشنهاد پ-10-8
ه اجراي دوره هاي طرح نظام جامع ، طراحي دور(ي آموزشي جار ي طرح و برنامه ها    يب تصو -11-8

هاي اختصاصي مورد نياز ، اموربين الملل يا دوره هاي برون مرزي ،نظارت بر ارزيابي كيفي دوره ها          
  )، آموزش الكترونيكي و برنامه ريزي هاي كالن مركز

   سخت افزاري و نرم افزاري مركز يزات و تجهي انسانيروي نين تام-12-8
  ابط كاركنان دانشگاه   ضويت مركز با رعاي استخدام، انتصاب و عزل اعضا-13-8
   واحد هاي نمايندگي موافقت با انتصاب و عزل-14-8
 از يـر بـه غ ( مربـوط در صـورت لـزوم     مديران به   يي اجرا يارات از اخت  ي امور و پاره ا    يض تفو -15-8

  ) ي مالياراتاخت
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  منـشور     به نام مركز در چارچوب ضوابط مربـوط        ي و حقوق  يقي انعقاد قرارداد با اشخاص حق     -16-8
  اخالقي مركز

    ي در مراجع قانونيي پاسخگو-17-8
  

  دفاتر نمايندگي مركز : 9 ماده
 و مطابق ضوابط مربـوط      ي مركز ي شورا يب واحد دانشگاه  و تصو     يس دفاتر نمايندگي با درخواست رئ     تاسيس

  . است

 حكـم  يورا شييد مركز، تايس رئيشنهاد تمام وقت به پي علميات هي اعضايان دفاتر  از م  ي روسا :6 تبصره

  .  گردندي ميين دانشگاه تعيسرئ

 ي رياست مركز و شـوراي مـ  يب و به تصويه واحد مربوط ته يس دفاتر  توسط رئ    يالتينمودار تشك : 7 تبصره

  . رسد
  .   باشدي مركز ميس رئيار دفاتر نمايندكي در اختي عزل روسايا استعفاء و يرشپذ: 8 تبصره

  : استير مر كز به شرح زيمنابع مال: 10 ماده
  )آموزشي رفاهي( دريافت هزينه شركت در در دوره هاي آموزشي از شركتهاي تابعه -1-10
   در چارچوب بودجه دانشگاهييافته يص اعتبارات تخص-2-10
  ريزي در تامين بودجه از سازمانهاي تامين كننده مانند توانيره  برنام-3-10
    مجازي و موسسات مالي بانكيالت استفاده از تسه-4-10

  

   دانشگاه صنعت آب و برق ي و معامالتي نامه ماليين مركز، مشمول آيمقررات مال: 11 ماده
  

رت نيرو ا وزي و فناوريقاتگواهينامه فراگيران بر اساس ضوابط دفتر آموزش تحق: 12 ماده
  .  خواهد شد و صادر دانشگاه  در اين خصوص، امضاءي، و دستوالعمل ها

  

ـ    ي مقام مجاز از جانـب و      يا مركز   يسركز توسط رئ   م يمكاتبات ادار : 13 ماده  ي انجـام م
  . گردد
 دانـشگاه  ي امنـا يـات  هيب تبصره به تصو 8 ماده و    14 اساسنامه مشتمل بر     ينا: 14 ماده

  .  ابالغ الزم االجرا استيخ و از تاريدهرسو برق  صنعت آب



 ٢�

  دومفصل 

 موزشيآ  ِ هايرزير ساختا 

  يموزشآ دانشكده هاي مستقر ، ظرفيتهاي تخصصي و 
  هاي مستقر كارگاه  
  ي مستقرا هازمايشگاه 
 كتابخانه و مركز اسناد  

 

 مركز آموزشهاي تخصصي
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  ) :اكارگاه وازمايشگاه-موزشآفضاي ( زير ساختا هاي ِ آموزشي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دانشكده مهندسي مكانيك و انرژي آزمايشگاهها و كارگاههاي -)الف

اين دانشكده با در اختيار داشتن آزمايشگاهها و 
كارگاههاي تخصصي كه در مواردي همچون 
آزمايشگاههاي سيموالتور نيروگاه بخار، سوخت 

، كارگاه اجزاء نيروگاه NDTو روغن، خوردگي، 
خار، ماشين ابزار با دستگاههاي اسپارك، ب

بورينگ و تراش سنگين كه در سطح 
باشد، در  دانشگاههاي كشور كم نظير مي

هاي مختلف كاري اعم از آموزش، پژوهش  زمينه
عناوين . باشد و خدمات فني و مهندسي فعال مي

ها با گروههاي و ارتباط كاري آن  ها كاري آزمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي به تفكيك زمينه

  : بشرح زير است  آموزشي

  :آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده  
  :آزمايشگاها 

o ارتعاشات و باالنسينگ يشگاهآزما   

o هاي حرارتي    انتقال حرارت و مبدليشگاهآزما  

o ترموديناميك يشگاهآزما   

o هاي غير مخرب   تستيشگاهآزما  
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o خوردگي يشگاهآزما   

o سوخت و روغن يشگاهآزما   

o ي شيمي عموميشگاهماآز  

o متالورژي يشگاهآزما   

o مقاومت مصالح يشگاهآزما   

o ها  مكانيك سياالت و پمپيشگاهآزما  

o نيروگاه بخار يشگاهآزما   

o پنيوماتيك- هيدروليكيشگاهآزما   

   :كارگاهها 

o دوار ي هاين و ماشياالتكارگاه اجزاي نيروگاه   گروه س   

o ي و نگهداريش پاي،    گروه طراحي تخصصيكارگاه جوشكار   

o ي و نگهداريش پاي،    گروه طراحي عموميكارگاه جوشكار   

o ي و نگهداريش پاي،    گروه طراحيزلكارگاه د   

o ي و نگهداريش پاي،    گروه طراح2و1 ابزار ينكارگاه ماش   

o يتراشكار (ين ابزار سنگينكارگاه ماش(  

  

  

  :دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر -)ب
 و  الكترونيك،مهندسي كامپيوتر ،مهندسي قدرت، از سه گروه،  امپيوتردانشكده مهندسي برق و ك

  .تشكيل گرديده است دقيق  ابزار-مهندسي كنترل
در دو  ارشد كارشناسي در حال حاضر دانشجويان از

 -مهندسـي بـرق   و  قـدرت -مهندسـي بـرق   رشته

شـبكه   در رشـته  كارشناسـي  و دانـشجويان  كنترل
  ابزار دقيق،-ته كنترلناپيوس و توزيع و انتقال هاي

مشغول به تحـصيل   نرم افزار كامپيوتر ، الكترونيك

  .باشند مي
دانـشكده    واحد تخصـصي مـستقر در ايـن   37فعاليتهاي پژوهشي دانشكده مهندسي برق از طريق 

هيات علمي مي   عضو44 آزمايشگاه و كارگاه و 38دانشكده مهندسي برق داراي . صورت مي پذيرد
پروژه گرديد و در طي اين   عنوان5 موفق به اخذ 86 و 85ده در هر يك از دو سال اين دانشك. باشد

 از لحـاظ مبلـغ ريـالي    85دانشكده در سـال   اين.  پروژه را به پايان رسانيد2 و 7دو سال به ترتيب 

  .رتبه اول را برخوردار بوده است ها  نسبت به ساير دانشكده پروژه هاي اخذ شده
  

  :رگاه هاي دانشكده آزمايشگاه ها و كا
  ) 23 ( يشگاهآزما 

o  آزمايشگاهPLC   

o الكترونيكيشگاهآزما   
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o الكترونيك يشگاهآزما   
o گيري الكتريكي  اندازهيشگاهآزما  

o گيري غير الكتريكي    اندازهيشگاهآزما  
o رباتيك  يشگاهآزما   

o رله و حفاظتيشگاهآزما   
o هاي قدرت  سيستميشگاهآزما  
o يوتري كامپيها  شبكهيشگاهآزما   

o عايق( فشار قوي يشگاهآزما (  
o فشارقوي پيشرفته يشگاهآزما   

o كنترل خطي يشگاهآزما   
o كنترل ديجيتاليشگاهآزما   
o كنترل صنعتي يشگاهآزما   

o هاي الكتريكي  ماشينيشگاهآزما  
o يكيهاي الكتر  ماشينيشگاهآزما  

o هاي مخصوص   ماشينيشگاهآزما  
o مدار منطقي يشگاهآزما   
o ي مدارهاي الكتريكيشگاهآزما  

o معماري كامپيوتريشگاهآزما   
o افزار   مهندسي نرميشگاهآزما  

o ميكرو كنترلريشگاهآزما   
o ميكروپروسسور يشگاهآزما   

  ) 13 (كارگاه  
o يساتكارگاه تابلو وتاس      

o پست    يكارگاه اجزا   
o ي كنترل صنعتيكارگاه اجزا      
o ترانس    يكارگاه تخصص   

o يني زميعكارگاه توز    
o يي هوايعكارگاه توز     

o     كارگاه خط گرم  
o     كارگاه خطوط انتقال  
o يكي الكتري هاين ماشيچي پيمكارگاه س      

o برق   يكارگاه عموم   
o كابل    يابي يبكارگاه ع   

o يكارگاه مدار چاپ      
o   كارگاه مدار فرمان  
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  : و اقتصاديريتدانشكده مد -)ج
 ايجاد شـد تـا بـا ارائـه          ي و مال  ي مديريت ادار  يش با نام گروه آموز    1370 در سال    ، و اقتصاد  يريتدانشكده مد 

مـسئوليت گـروه مزبـور      .  رسالت خود بپردازد   ي به ايفا  ي فن ي آموزش ي مربوط در كنار ساير گروهها     يآموزشها
 از افـراد بـه   ي تمـام وقـت يكـ   نتخاب با ا1375 واگذار گرديد تا اينكه در سال   ي به افراد مختلف   يبصورت جنب 

 ي انـسان ي گروه مزبور توسعه يافت و با جذب نيرو       ي فعاليتها ي و ادار  ي مديريت مال  يعنوان مدير گروه آموزش   
 ينسبت به تداوم و گسترش فعاليت ها اقدام نمايد كه در اين ارتباط اولين دوره بلند مدت در دو رشته كارشناس

و سپس  ) نفر بوده  67 اين دو دوره     يتعداد دانش آموخته ها   . ( آغاز گرديد  1371 در سال    يمديريت و حسابدار  
ـ    يپس از آن با بهره گير     . دو دوره ديگر نيز آغاز گرديد     ) 1372(در سال بعد      اقـدام بـه اخـذ       ي از تجربيات قبل

و . شـتيم  نفر دانش آموختـه دا     104 نا پيوسته نمود كه تعداد       ي و كارشناس  ي كاردان ي دوره ها  يمجوز و برگزار  
 مـديريت  ي دوره كارشناسـ ي اين ارتبـاط اقـدام بـه برگـزار    همچنين بمنظور ارتباط دانشگاه با صنعت و ارتقاء  

  . ايران گرديدي انجمن نساجي شده از سوي معرفي نفر دانشجو40 با ينساج
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  : آب و محيط زيستيدانشكده مهندس -)د
 مشتمل بر چهار گروه مهندسـي  آب و فاضـالب،  مهندسـي محـيط                 يست ز يط مهندسي آب و ومح    دانشكده

 سازه و ژئوتكنيك و مهندسي منابع  آب مي باشد  ، كه   همواره بدنبال اجراي  برنامه ها و                       زيست، مهندسي   
ارائه دوره هاي بلند مدت كارشناسي و تحصيالت تكميلي، ارائه دوره           : اهداف خود به نحوي مطلوب  از قبيل         

هــاي تخصــصي مــورد نيــاز صــنايع ، مــشاوره صــنعتي ،  
هاي تخصصي بـا مـشاركت      فعاليتهاي پژوهشي، ارائه فعاليت   

موسسات ديگر  و مشاوره در امور تصمييم سازي صنعتي و           
دانـشكده مهندسـي آب داراي رشـته        . مديريتي بوده است    

 بهـره بـرداري از      –هاي تحصيلي متنوع و از جمله عمران        

 آب و   – ساختمان هاي آبي ، عمران       -سد و شبكه، عمران   
ــران   ســي د مهن–فاضــالب ، در مقطــع كارشناســي  وعم

 مهندسـي  – مكانيك خاك و پـي ، عمـران     –رودخانه ، عمران    

 مهندسـي    – مهندسي  زلزلـه، عمـران        –آب و فاضالب،عمران    
آب در مقطع كارشناسي ارشد بوده و همچنين از آزمايشگاهها و            

منـابع آب، تـوربين و      : كارگاه هاي گوناگون از قبيل  آزمايشگاه        
نيك خاك، مكانيـك    اماشين هاي آبي،سياالت و هيدروليك، مك     

سنگ، آز جامع آب و فاضالب، آناليز دستگاهي، فرايندهاي واحد      
ــ  ــوژي آب و فاضــالب ، رسوب،ش ــصفيه، ميكروبيول  آب و يميت

 آب و فاضـالب ، زمـين        يزات لوله كشي و تاسيسات شبكه ، تجه       اهفاضالب ، بتن و مصالح ساختمان  و كارگ        
 بهرمنـد  ي و فتوژئولـوژ ي ، نقشه برداري و هواشناسيدرومتريهشناسي و ژئو مورفولوژي، ژئو فيزيك ، ادوات   

 و كــاربردي  در ســطوح ي مختلــف علمــي دوره هــاي هــدف دانـشكده از اجــرا يبــه طــور كلــ.  مـي باشــد 
 يـت  و قابليي گوناگون صنعت آب بوده  ، تا توانايهاي و آشنا نمودن آنها با تكنولوژ   يانمختلف،آموزش دانشجو 
 مختلـف  ي دانشكده با حضور در بخش ها    ينامروزه دانش آموختگان ا   . را بدست آورند   هاي الزم در اين زمينه    

 اجرايـي،  خـود در مـوارد       يستگي و شا  يي صنعت آب و نشان دادن توانا      ي و نگهدار  ي و بهره بردار   ي،اجراطراح
  . مي نمايند يفا نقش مهمي را اي و مشاوره ايريتي مدي،مطالعات

   
  

  :آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده 
  )11(يشگاه آزما

o آناليز دستگاهي يشگاهآزما   
o بتن و مصالح ساختمان يشگاهآزما   

o جامع آب و فاضالبيشگاهآزما   
o رسوب يشگاهآزما   
o سياالت و هيدروليكيشگاه آزما   

o و فاضالب  شيمي آب يشگاهآزما  
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o فرآيندهاي واحد تصفيه يشگاهآزما   
o مكانيك  يشگاهآزما   

o مكانيك سنگ يشگاهآزما   
o منابع آب يشگاهآزما   

o ميكروبيولوژي آب و فاضالب يشگاهآزما   

   )6(كارگاه : نوع مكان  
o ي و هواشناسيدرومتريارگاه ادوات هك   
o آب و فاضالب  يزاتارگاه تجه   

o يوژ و ژئومورفولي شناسينكارگاه زم   
o يزيككارگاه ژئوف     

o شبكه يسات و تاسيكارگاه لوله كش   
o ي و فتوژئولوژي كارگاه نقشه بردار 
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  :مركزيمركز اسناد و كتابخانه 
ازجملـه وظـايف   . متفاوت با ساير كتابخانـه هـا مـي باشـند     كتابخانه هاي دانشگاهي داراي اهداف و وظايفي

براي ارتقـاي سـطح    "دانش و انديشه  و اشاعه حفظ" ،"يسازمانده" ،"گردآوري" كتابخانه هاي دانشگاهي

مجلـه هـاي    انتـشار كتـاب و  " تـدريس وپـژوهش،  
 .مـي باشـد   "تفسير نتايج پژوهش" و "دانشگاهي

كتابخانه ازيك سو به منزله رابط بين قـسمت هـاي       
دانـشجويان و   مختلف آموزش و پژوهش دانشگاه با

اي از سوي ديگر به منزله تقويت كننـده برنامـه هـ           

  .محسوب مي شود آموزش و پژوهش دانشگاه

  توانـد تـاثيرات   بديهي است كه چنين نهادي مـي 
بسيار مهمي در ارتقاي سطح علمـي يـك دانـشگاه           

تعـداد    .تاسـيس شـد   1350 سـال   در مركزي دانشگاه صنعت آب و برق  كتابخانه در اين راستا. داشته باشد

 253 و نفر دانشجو كارشناسي 1216 نفر عضو هيئت علمي،124  تعداد اين كتابخانه در حال حاضر به اعضاي
دانـشگاه   رسيده و به برقراري ارتباط بين كتابخانه با دانشگاه علـوم تحقيقـات،   ارشد نفر دانشجوي كارشناسي

نسبت به تهيه مـدارك و   علم و صنعت و پژوهشگاه نيرو همت گمارده است تا از طريق عقد قرارداد همكاري
طـرح  " در طرح امانت بين كتابخانـه اي  1383همچنين درسال .  نياز اعضاء مبادرت به عمل آوردمنابع مورد

 .تاكنون در طرح غدير انجام گرفته است عضو گرديده و اقداماتي "امين

  :فضاهاي آموزشي استاندارد
 

  كوتاه مدت آموزشي كالس مجهز  ويژه دوره هاي40بيش از 
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  سومفصل 

  مركز آموزشهاي تخصصي ي و رفاهيباني پشتييتهاظرف

 مركز آموزشهاي تخصصي
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  موزشي و رفاهي امكانات پشتيبان آ

  
هر آپارتمان با ظرفيـت  ( متر مربعي مجهز به كليه امكانات       100 تا   70آپارتمانهاي  : امكانات اسكان  

  نفر 700باظرفيت حدود)  نفر 6
  سالن غذاخوري فراگيران 
  نفر لحظه300داراي برنامه غذايي ويژه با ظرفيت  
 كمك آموزشي و كيف و لوازم التحريرامكانات  
 رايي در بين روزپذيامكانات  
 آموزشيكالسهاي استاندارد  
باب كـالس ويـژه فراگيـران داراي تجهيـزات الزم كـه بخـشي از مـوارد، مجهزبـه رايانـه  و                       48 

  .ويدئوپروژكتور مي باشد
  جهت امور بهداشتي و درماناستقرار درمانگاه و مركز مشاوره 
 ...) تخر ، سونا وزمين چمن فوتبال، هندبال، بدنسازي، اس(تربيت بدني امكانات  
 سامانه تلويزيون مدار بسته در مهمانسراها 
  كامپيوتر مجهز و مرتبط با اينترنت  هاي سايت 
 ...خدمات مورد نياز از قبيل تلفن و اياب و ذهاب و ساير  
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  چهارم فصل 

 ي المللين و بي داخلي آموزشيهايسوابق همكار 
  آموزشهاي تخصصي ويژه حوزه  وزارت نيرو 
  آموزشهاي تخصصي ويژه سازمانها و وزارت خانه هاي داخل كشور 
پروژه هاي همكاريهاي آموزشي (آموزشهاي تخصصي بين المللي ارائه شده 

  )لملليبين ا

 مركز آموزشهاي تخصصي
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  : وزارت نيرو حوزه ويژه آموزشهاي تخصصي - )الف
  : برگزاري كليه دوره هاي آموزشي ويژه 

o عنوان شركت300حدود (  نيرو ارتتهاي تابعه و وابسته به وزشرك  (  
o عنوان شركت 100حدود (شركتهاي مهندسين مشاور وزارت نيرو (   
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  :وزارت خانه هاي داخل كشور ويژه سازمانها و آموزشهاي تخصصي - )ب
 به شرح ذيـل     برخي از سازمانهائي كه در چند سال اخير از خدمات آموزشهاي تخصصي بهره جسته اند              

  :درج گرديده اند
o نيروگاه انمي بوشهر  
o  شركت مهدسي و ساختمان صنايع نفت)OICE(  
o حراست كل كشور  
o شركت توربو كمپرسور نفت  
o شركت سايپا پرس  
o كارخانه مس سرچشمه  
o  شركت فوالد هرمزگان  
o شركت  گل گهر سيرجان  
o كشتيراني حمهوري اسالمي ايران  
o گاز استان تهرانشركت   
o ايع و معادنوزارت صن  
o پااليشكاه آبادان  
o نيروي هوائي جمهوري اسالمي ايران   
o نيروي دريايي جمهوري اسالمي ايران  
o  سازمان هوا و فضا  
o  شركت كيش رو آبي  
o دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار 
o  پارس جنوبي  
o شركت مپنا  
o  صنايع جانبي خوزستان. شركت توسعه نيشكر  
o شركت صبا انرژي   

..........................  
  
  
  
  



 ٣٨

  

  :)پروژه هاي همكاريهاي آموزشي بين المللي( آموزشهاي تخصصي بين المللي ارائه شده- )ب
  

 ويژه كارشناسان برق و نيروگاه PEDEEE   وBANIYAS ارائه آموزش هاي مورد نيازشركتهاي -1
  سوريه

س و كليه فازهاي پارس  و پتروپارTOTAL ،AGIP ، ELF ،ENI ،SHELL آموزشهاي شركتهاي-2
جنوبي، همچنين كاركنان جديداالسـتخدام شـركت گـاز اسـتان تهـران ،شـركت معـدن گـل گهـر               

  ...سيرجان،شركت فوالد هرمزگان و 
هاي آب و   برگزاري چندين دوره آموزشي تخصصي با هماهنگي بانك جهاني و يونسكو در زمينه     -3

  آب و فاضالب 
  كـره جنـوبي در   DOOSANازيافـت حرارتـي بـراي شـركت       هاي بويلرهـاي ب     برگزاري دوره  -4 

  2010نيروگاههاي جديد كشور تا سال 
  
هاي آموزشي بازار برق بااستفاده از اساتيد ومتخصصان داخل    برگزاري آزمون تعيين سطح و دوره      -5

  و خارج از كشور
آب  دوره تخصـصي دربخـش       75 برنامه ريزي واجراي پـروژه بـزرگ ظرفيـت سـازي بـالغ بـر                 -6

  وفاضالب كشور باهمكاري موسسه بين المللي آب
 )IHE_UNESCO (  
،بـه كارفرمـائي  شـركت مهندسـي و     NGL ارائه آموزش هاي مورد نيـاز  بهـره بـرداران پـروژه       -7

  جزيره سيري (OIEC)ساختمان صنايع نفت 
  SPIE-Oil & Gas Service KISH دوره هاي آموزشي -8
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 : نفتصنعت  ژه  ي ِ ارائه شده ، وي المللنيب آموزشي يدوره ها 
دانشگاه صنعت اب و برق از سالها پيش در زمينه ارائه آموزشهاي تخصصي            

  صنعت ، نفت گاز و پتروشيمي فعاليت شايان توجه داشته است 
بخش ارائه آموزشهاي تخصصي دانشگاه صنعت آب وبرق همـواره بـه           

پارس جنوبيهمـت گمـارده   ارائه آموزشهاي تخصصي مورد نياز  منطقه        
  است 

آموزش پرسنلي فاز هاي مـورد بهـره بـرداري منطقـه پـارس جنـوبي                 
  بوده است تاكنون بعهده  مركز آموزشهاي تخصصي دانشگاه 

 

Some Selected PWUT International Training Courses and Activations 
 

No 
Company Nationality Course Subject Start Finish Duration Trainees 

1 TOTAL France 
Mechanical, Electrical and 

Instrumentation Equipment of Gas & Oil 
Plants (Phases 1,2,3) 

2000 2002 2 Years 507 

2 
TOTAL FINA ELF 
(Balal Project) 

France 
Mechanical, Electrical and 

Instrumentation Equipment of Oil & Gas 

Plants (Phases 1,2,3) 

2002 2002 9 Months 26 

3 SHELL England 

Mechanical, Electrical and 

Instrumentation Equipment of Gas & Oil 
Plants 

2002 2002 5 Months 45 

4 
TOTAL FINA ELF 
(Dorood Project) 

France 
Mechanical, Electrical and 

Instrumentation Equipment of Gas & Oil 

Plants (Phases 1,2,3) 

2002 2004 30 Month 97 

5 
ENI (Agip) 
(South Pars) 

Italy 

Mechanical, Electrical and 
Instrumentation Equipment of Gas & Oil 

Plants (Phases 4,5) 
2003 2004 15 Month 528 

6 

Petropars 

Gas Co. 
(South Pars) 

Iran 
General & Special Training 

Courses(Phases 6,7,8) 
2005 2006 1 Year 410 

7 

Pars Special 

Economic Energy 
Zone 

(South Pars) 

Iran 
General & Special Training 

Courses(Phases 9,10) 
2006 2008 2 Years 320 

8 
Tehran Province 
Gas Company 

Iran Employment Training 2009 2009 5 Month 130 

9 
OIEC& IOOC 

NGL SIRI 
Iran 

Process ,Mechanical, Electrical , 

Instrumentation , ICT , HSE ,Technical 
Protection Inspection 

 

2011 2011 5 Month 120 

  
  

  

NO. 
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 :برق صنعت  ژه  ي ِ ارائه شده ، وي المللنيبي آموزشي دوره ها 
ق و نيروگاه  از دير بـاز  نشگاه صنعت آب و برق با قابليتهاي زير ساختاري مناسب در  بر دا

  مشغول ارائه دوره هاي تخصصي در سطوح داخلي و آموزشهاي برون مرزي بوده است 
  . نمونه اي از پروژه هاي بين المللي در بخش برق  به شرح ذيل قابل اشاره ميباشد

  

  

  

 

Some Selected PWUT International Training Courses and Activations    
  

No Company Nationality Course Subject Start Finish Duration Trainees 

1 
 

Banias Syria 
Boilers Operation & 

Maintenance 
2003 2003 2 Weeks 12 

2 

Public Establishment 

For Distribution and 

Exploitation Of 

Electrical Energy 

Syria 

6 Courses for Electrical Special 

(Economy and Excellence 

Power &Protection & 

Maintenance Of High Voltage 

networks & …) 

2005 2008 3 Year 78 

3 Doosan South-Korea 

8 Courses for HRSG (Heat 

Recovery Steam-Generatorr) 

For Neka, Yazd , Kazeroon , 

Kerman , Damavand , 

Shanandaj , Shirvan , Jahrom 

Power Plants 

2005 2011 6 Year 200 

4 Mapna Boiler Co. Syria 

Teshrin Combined Cycle Power 

Plant Heat Recovery Steam 

Generators Operation 

2010 2010 5 Month 20 

  

NO. 
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 :صنعت آب و آبفا ژه  ي ِ ارائه شده ، وي المللنيبي آموزشي دوره ها 
زير ساختاري مناسب در آب و آبفا  از دير باز مشغول ارائه دوره هاي تخصـصي           نشگاه صنعت آب و برق با قابليتهاي        دا

  در سطوح داخلي و آموزشهاي برون مرزي بوده است 
نمونه اي از پروژه هاي بين المللي در بخش آب به شـرح ذيـل قابـل اشـاره                   

  . ميباشد
  
  
  

  

  

Some Selected PWUT International Training Courses and Activations  
    

No Company Nationality Course Subject Start Finish Duration Trainees 

1 
National Water & 

Wastewater Co. 

IHE(The 

Netherlands) 
Sanitary Eng. 1992 1996 4 Year 48 

2 

Water Resources 

Management 

Organization 

The World Bank 

Irrigation Operation & 

Maintenance Improvement 

Project 

1998 2001 3 Year 600 

3 

Sistan & Balouchestan 

Regional Water 

Authority 

The World Bank 
Training for Sistan River Flood 

Works Rehabilitation 
1999 2000 1 Year 640 

4 
UNESCO (Regional- 

Middle East) 
International 

Water Demand Management 

(WDM) 
2003 2003 2 Weeks 24 

5 RCUWM-UNESCO - Water Demand Management 2003 2003 1 Year 24 

6 

Regional Center On 

Urban Water 

Management (Under 

the auspices of 

UNESCO) 

Iraq 

Training Workshop On Water 

Resources Management For 

Iraqi Experts 

2010 2010 1 Month 14 

7 NwwEC IRAN UNESCO/IHE Capacity building 2007 2010  4000 

 

NO. 
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  : هاي آموزشي بين المللي مهم هپروژ 

   : پروژه ظرفيت سازي نيروي انساني آبفا همكاري بانك جهاني-)الف

  o 64عنوان دوره تخصصي  متمايز   

o 105 نفر3518 دوره آموزشي براي   

o  نفر ساعت آموزش كالسي105،000بيش از   

o  تورهاي مطالعاتي در كشورهاي اروپايي به  نفر 390اعزام  

o  نفر300 براي بيش از  كارگاه برنامه ريزي و آموزشي3 اجراي   

o  با مترجم( روز  306تعداد روزهاي تدريس توسط مدرسين خارجي(  

o  روز219تعداد روزهاي تدريس توسط مدرسين داخلي   

o  سفر111تعداد مسافرت مدرسين خارجي به ايران   

o  صفحه اساليد و مطالب آموزشي20،000ترجمه حدود    

 



 �٣

  

   :آموزشي دوسان كره جنوبي پروژه -)ب

  o 15وان دوره تخصصي  متمايز عن  

o 15 نفر200 دوره آموزشي براي   

o  نفر300 براي بيش از  كارگاه برنامه ريزي و آموزشي3اجراي   

o  روز400 :تعداد روزهاي تدريس    

o  صفحه اساليد و مطالب آموزشي15000ترجمه حدود    
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  پنجم فصل   

   استاندارهاي تخصصي-ي الملليناعتبارات ب
o ICDE)International Council for Open and Distance Education( 

o ICDL 
o IWA2 

 مركز آموزشهاي تخصصي
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 از سـال  )تحت نظـر يونـسكو  ( باز ، و تحصيالت از راه دور   عضويت رسمي در انجمن دانشگاه     -)الف 
1388  

ICDE-  International Council for Open and Distance Education 

  ارائه روش هاي نوين آموزش الكترونيكي �
  تبادل اطالعات و ايجاد ارتباط ميان برگزاركنندگان دوره هاي مجازي �
   آموزش الكترونيكي برگزاري همايش و سمينار آن الين با موضوع �
  ارتقاء همكاري هاي ميان فرهنگي به وسيله آموزش الكترونيكي �
  اطالع رساني در مورد آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشي در اين حوزه �

o  طرحOER) منابع آموزشي باز(  
o                 عضويت در اين سازمان بين المللي مزيت هاي بسياري دارد كه از آن جمله مـي

  :ه نمودتوان به موارد زير اشار
o  گسترش همكاري ميان اعضايICDEبه عنوان پيشتازان حوزه آموزش مجازي   
o   اطالع رساني در خصوص آخرين رويدادها و يافته ها ي اين حوزه  
o  به اشتراك گذاشتن دانش و اطالعات مرتبط با اين حوزه ميان مراكز مختلف  
o ارتقاء سطح فعاليت هاي آموزشي و خدماتي  
o رانس هاي از راه دور با شركت اعضاء برگزاري همايش و كنف  
o  ارائه مجموعه مقاالت همايش هاي برگزار شده 

 International Computer Driving( :ارائه گواهينمامه اي مهارتهـاي هفتگانـه رايانـه    -)ب 

Licence  ICDL(  
o  گواهينامه بين المللي كاربري كامپيوتر)ICDL (  

داوطلبان با . تأييد مي نمايد  IT گيري دانش عمومي اين گواهينامه مهارت افراد را در به كار
  .  خواهند شد ICDLگذراندن يك آزمون تئوري و شش آزمون عملي موفق به دريافت گواهينامه 

  :  ICDLاهداف گواهي نامه 
، افزايش سطح مهارت پرسنل ITارتقاي سطح توانايي آحاد جامعه در زمينه فناوري اطالعات 

زمانها ، كارخانجات و وزارتخانه ها ، ايجاد توانايي در كارفرمايان براي سرمايه مشاغل و شركتها ، سا
  .  تضمين استفاده بهينه از حداكثرمهارت و توانايي كارمندان در محيط كار ITگذاري مؤثر در 

  : مهارتهاي هفتگانه شامل
   Information Technology (IT)(آشنايي با مفاهيم پايه فناوري اطالعات  -
  ) Managing Files(استفاده از كامپيوتر و مديريت پرونده ها  -
  ) Word Processing(واژه پردازي  -
  ) Spread Sheets(صفحات گسترده  -
  ) Presentation( نمايش و ارائه مطالب -
 )Email,Internet( پست الكترونيكي و اينترنت -
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  GETEX  خليج فارسدانشگاهيعضويت در انجمن تحصيالت  -)ج 

GETEX  

GETEX is the largest education fair in the Middle East & Asia. Organized by International 
Conferences & Exhibitions LLC (IC&E), GETEX is currently held at three venues – Dubai in 
UAE, Bahrain and Bangalore in India. GETEX is supported by Dubai Knowledge Village (DKV), 
Dubai International Academic City (DIAC), Knowledge & Human Development Authority 
(KHDA) and all the universities affiliated with the Ministry of Higher Education & Scientific   

  ): مراكز آموزش دهندهويژه(IWA2اقدامات الزم جهت استقرار ِاستاندار آموزشي   -)د

 در  ) دانشگاهي و آموزشهاي تخصصي    –آموزش دهنده   (ي آموزش ي سازمانها يتگر بعنوان هدا  IWA2استاندارد  
  . شده استيجاد اثربخش ايفيت كيريت مديستمجهت استقرار س

 يباشـد،  دسـتورالعملها م   يبان كه پشت  ي، آموزش يندهاي و فرآ  ي مستمر برنامه درس   يابي ارز يله بوس يگر، د ي سو از
 همچـون اظهـارات     يفيـت  ك ي داخل هاي  يزيمم.  حاصل كرد  ينان اطم يادگيري يندهاي فرآ ي از اثربخش  يتوانم

 يـستم س. يكنـد  م مـشخص  را   يازهـا  بر دستاوردها بوده، صحت تحقق كامـل الزامـات و ن           ي كه مبتن  يمشخص
 تحقق اهداف يدر راستا شكل ممكن، مطرح گردد تا ينتر  بصورت كامل، جامع و در سادهيد بايفيت كيريتمد
 در  ي اساسـ  ينـدي  فرآ يفيـت،  كنتـرل ك   يگـر،  د ياز سـو  .  الزم برخوردار باشد   يي از كارا  ي سازمان آموزش  يفيك
 آمـوزش   ينـد  فرآ ي آنها طـ   يابي افراد و ارزش   لكرد عم يابي كه ارز  يهنگام. يرود بشمار م  يفيت ك يريت مد يستمس

  .ديباش نمي كار آسانيح، صحيريگ  اندازهيپذيرد،صورت م
 خـود را    ينـدهاي  اسـتاندارد ،فرا   يـن  ا يـق  از طر  يند نما ي ارائه م  ي كه محصوالت آموزش   ي آموزش ي ها سازمان

 اشـكال  ي،نظـارتي،ديگر   كـه شـامل خـدمات ادار   ينـد  نماي مطرح  مـ  ي رشته ا  يان كرده و بصورت م    يفتعر
  :يل مربوطه از قبي هايابي ارزي به انضمام  برخيبانپشت

o ياجتماع -ي اقتصاديط در محي نقش سازمان آموزشيين تعي برايك استراتژفرايندي  
o يادگيري مرتبط با ارائه كنندگان يس تدريت و ظرفيي و تدارك تواناتهيه  
o كاريط محنگهداري   
o ي درسي و برنامه هاي مطالعات برنامه آموزشي و بروز آورتوسعه،بازنگري  
o يان متقاضينش و گزپذيرش  
o يران آموزش فراگيگيري و پارزيابي  
o يران به فراگيك بمنظور ارائه درجه آكادميي نهايابيرز  
o ي مندانه برنامـه هـا     يت در جهت انجام كامل رضا     يادگيري -ياددهي يند جهت فرا  يباني پشت خدمات 

  . موفق گردنديك كمك كرده  تا در اكتساب درجه آكادميران كه به فراگيدرس
o ي  درون و برون سازمانارتباطات  
o يزش آمويندهاي فرايري گاندازه  
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  ششم فصل 

  مركز آموزشهاي تخصصياراتانتش 

 )فصلنامه داخلي(نشريه  

 آموزشيجزوات  

  )درس افزارها(آرشيو دانش  

 النه ساكتاب الكترونيكي تقويم آموزشي 

 

 مركز آموزشهاي تخصصي
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   تخصصي  آموزشهاي  معاونت انتشاراتبرخي از   فهرست

   در هيدرولوژي آمار مصنوعي -1

   كاربردي  هيدروژئولوژي اصول -2
  اي  تصاوير ماهواره  و پردازش  تهيه  اصول  آشنائي-3
   فاضالب  تصفيه  و بيولوژيكي  شيميايي  فيزيكي  فرآيندهاي  طراحي-4
  در بويلر وردگي و خ  رسوب-5
   رودخانه  هيدروليك-6
   شهري  فاضالبهاي آوري  جمع هاي  شبكه  نگهداري-7
   آنها گيري  نمونه  و نحوه  در هيدروژئولوژي  دبي  انواع-8
  در نيروگاهها  آن  شيميايي  و كنترل  آب  تصفيه-9

   آشاميدني  آب  بهبود كيفيت  و روشهاي  آب  تصفيه-10
   فاضالب آوري  جمع هاي  شبكه طراحي  مباني -11
  اجزاء  طراحي  محاسبه  مسلح، روشهاي  خاك تكنولوژي -12
  و سرژ در كمپرسورها استال -13
   خاكي  سدهاي  پايداري  در كنترل اي  رايانه هاي برنامه -14
   طراحي هاي  دبي  مختلف  روشهاي بررسي -15
  روباز  كانال  تخصصي آزمايشگاه -16
   شبكه  لوازم شناخت -17
   و تراكم تزريق) تثبيت (  زميني بهسازي -18
   توزيع هاي  از شبكه حفاظت -19
 ها  از پساب ها و استفاده  فاضالب  تخليه محيطي  زيست اثرات -20
 Arcview افزار  با نرم آشنائي -21
 Geo eas افزار  نرم راهنماي -22
   انبارداري اصول -23
   پمپ نگهداريتعمير و  -24
   شهري  آب  در تاءسيسات  ايمني اصول -25
   در انشعابات  توزيع  در تعميرات  بهداشتي اصول -26
   مربوطه  و حوادث  كلرزني سيستمهاي -27
   توزيع هاي  شبكه  ضدعفوني روشهاي -28
   فشارشكن  شيرهاي انواع -29
   شهري  آب  انشعابات نصب -30
  ت شيرآال انواع -31
  يابي  نشت  شبكه پيمايش -32
   ابزارشناسي -33
المللـي آب    سازي در بخش آب و فاضـالب كـشور بـا همكـاري مؤسـسة بـين                  جزوات ويژة پروژة آموزش و ظرفيت      -34

(IHE-UNESCO)  
  ها بازار برق ايران  مجموعه جزوات طرح جامع آموزش-35
  س جنوبيهاي بدو استخدام صنعت گاز پار  مجموعه جزوات آموزش-36
 Kv 2 0 برقدار هاي  شبكه تعميرات -37
   سدسازي  در مهندسي تزريق -38
   شهري  آبفاي  در مديريت  آن  و اثرات سازي خصوصي -39
  سدها  از مخازن  بهينه برداري  و بهره مديريت -40
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   بتوني  سدهاي  و محاسبه طرح -41
  آبفا هاي  در شبكه ها و اتصاالت  لوله انواع -42
   شهري  آب بهبود كيفيت -43
   شبكه  با لوازم آشنايي -44
  برقدار هاي  شبكه  كار روي  و دستورالعمل  لوازم شناخت -45
 هاي الكتريكي و خطرات جريان  ايمني آموزش -46
   نيروگاهي  از ژنراتورهاي حفاظت -47
   آب در منابع MS-EXCEL  گسترده كاربرد صفحه -48
   بويلر  و ابزار دقيق  كنترل مهاي سيست بررسي -49
  اولتراسونيك -50
   از آن برداري  گاز و بهره توربين -51
   آن  تحريك  و سيستم  و تعمير ژنراتور سنكرون تست -52
   آب  در بخش  انرژي  مصرف  هزينه سازي بهينه -53
   از شبكه  اقتصادي برداري  و بهره ديسپاچينگ -54
 1   اسناد و مدارك   بايگاني اصول -55
 2    اسناد و مدارك  بايگاني اصول -56
   نيروگاهي  تجهيزات  و روغنكاري روغن -57
  (DCS)  گسترده  كنترل هاي سيستم -58
 1   شماره  بتوني هاي  لبه  و محاسبه طرح -59
   تركيبي  سيكل  نيروگاه بويلر بازياب -60
   قدرت هاي تم راكتيو در سيس  و توان  فركانس كنترل -61
   آبي هاي  سازه هيدروليك -62
   فاضالب  تصفيه  بيولوژيكي  و شيميايي  فيزيكي  فرآيندهاي طراحي -63
 HEC-RAS افزار  از نرم  استفاده راهنماي -64
   و اكسيداسيون خوردگي -65
   تحتاني  كننده  سرريزها و تخليه  انواع  و محاسبه طراحي -66
   فشار قوي  در تجهيزات  الكتريكي  ميدانهاي ل و تحلي تجزيه -67
   و فاضالب  آب  تصفيه  شيميايي فرآيندهاي -68
   صنعتي  فاضالبهاي تصفيه -69
   در نيروگاه PLC كاربرد -70
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  "تخصص "نشريه داخلي  
ركز آموزشهاي تخصصي، فصلنامه  ماموريتها ، كاركردها و برنامه هاي م،زين آموزشيابه منظور اطالع رساني پويا از مو      

تنظـيم و بـه صـورت     اي آموزشي ها و دوره     ه  مشتمل بر مقاالت و بخشنامه      مطلب و     صفحه 100داخلي تخصصي با    
  .برخط توزيع ميگردد
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  كتاب تقويم ساالنه 
   فقره دوره آموزشي1162 صفحه و 1250مشتمل بر تدويم و انتشار كتاب تقويم آموزشهاي تخصصي ، 
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   سامانه جامع آموزش از راه دور–  فرادهي دانش ست درس افزار هاي آموزشيلي
  عنوان دوره كد دوره  رديف

ت
عا

سا
  

قالب 
درس 
  افزار

امكان پشتيباني 
سامانه جامع 

  آموزش از راه دور

1 OU8  عدد 2  30  برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي آب بهرهDVD بلي  
2 TU5 عدد 2 30  بروشهاي دفع اكولوژيكي فاضالDVD بلي  
3 MU5  نقشICTعدد 2 30   در خدمات آبDVD بلي  
4 TU15 عدد 2 30  تكنولوژي غشائيDVD بلي  
5 TU7 عدد 2 30  سيستم هاي طبيعي تصفيه فاضالبDVD بلي  
6 MU8 عدد 3 30  روابط عمومي براي كارشناسان آبDVD بلي  
  بلي DVDعدد 3 30  اصول و ضوابط مشاركت بخش خصوصي  7
8  MU10 عدد 3  30  تدارك و تشريفات قرارداد ويژه متخصصين آبDVD بلي  
9 OP15 عدد 2 30  مديريت محيط زيستDVD بلي  
10 OP4 طراحيDistrict Metering Area Design & 

Pressure Management  DMA)(و مديريت فشار  

  بلي DVDعدد 2 30

11 Op16 عدد 2 30  پايش و تحليل محيط زيستيDVD بلي  
12 FU3 عدد 3 30  خدمات بخش آبهاي  تعيين تعرفهDVD بلي  
13 OP14 عدد 2 30  كنترل كيفيت  و تضمين  كيفيتDVD بلي  
14  TP9   سيستمهاي نوين جمع آوري فاضالب و آبهاي سطحي

  )شامل شبكه هاي ساده شده(
  بلي DVDعدد 2  30

15  FU2 عدد 3  30  فايده براي كارشناسان آب-تحليل هزينهDVD بلي  
16  FU5 عدد 2  30  تحليل صورتحساب هاي مالي براي كارشناسان آبDVD بلي  
17  FU7 عدد 2  30  مديريت امور مشتركين در بخش آبDVD بلي  
18  MU1 عدد 2  30  مديريت استراتژيك براي كارشناسان آبDVD بلي  
19  MU2 عدد 2  30 برنامه ريزي براي كارشناسان آبDVD بلي  
20 MU11 عدد 2  30  راي كارشناسان آبمديريت پروژه بDVD بلي  
21 MU13 عدد 2 30  پياده سازي مشاركت بخش خصوصيDVD بلي  
22 TP13  عدد 2 30  سيستم هاي نوين توزيع آبDVD بلي  
23 TP18 عدد 2 30  سيستم يكپارچه منابع آبDVD بلي  
24 TU14 عدد 2 30  سيستم هاي نوين تصفيه فاضالبDVD بلي  
25 TU16  عدد 2 30  ستم هاي تصفيه فاضالبمدل سازي سيDVD بلي  
26  TU19 عدد 2  30  فيلتراسيون در بستر رودخانه و تصفيه توسط خاكDVD بلي  
27  Op7  برنامه ريزي و واكنش به وضعيت اضطراري در تاسيسات

  فاضالب
  بلي DVDعدد 2  30

28  TU3 عدد 2  30  پيش بيني دبي فاضالب و رواناب هاDVD بلي  
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29  Op1 عدد 2  30  وناتوماسيDVD بلي  
30  TU11 عدد 2  30  سيستمهاي تصفيه آب در مقياس كوچكDVD بلي  
31  TU12 عدد 2  30  فيلتراسيون كند ماسه ايDVD بلي  
  بلي DVDعدد 2  30  بازار برق    32
33  FU1 عدد 2  30  مطالعات امكان سنجي  براي كارشناسان آبDVD بلي  
34  FU4 عدد 2  30   خدمات آبترميم هزينه و يارانه ها در بخشDVD بلي  
35  FU8 عدد 2  30  مديريت درآمدDVD بلي  
36  OP12 عدد 2  30  اي مديريت دارائي هاي سيستمهاي شبكهDVD بلي  
37  OP2 عدد 2  30  تله متريDVD بلي  
39  OP3  عدد 2  30  كنترل و مديريت تلفات آبDVD بلي  
40  TP13  عدد 2  30  سيستمهاي نوين توزيع آبDVD بلي  

  

  دوره هاي مهارتهاي هفتگانه رايانه

41 Com-01 عدد 1 16  آموزش كاربردي اينترنت CD بلي 

42  DCG479  مهارت اولICDL :  مفهوم تكنولوژي
  اطالعات

 بلي  CD عدد 1 10

43 DCG483  مهارت دومICDL :  استفاده از كامپيوتر در
  مديريت فايلها

 بلي  CD عدد 1 10

44 DCG484  مهارت سومICDL:  عدد 1 10  واژه پرداز CD  بلي 

45 DCG485   مهارت چهارمICDL : عدد 1 10  صفحات گسترده CD  بلي 

46 DCG486  مهارت پنجمICDL : عدد 1 10  بانك اطالعاتي CD  بلي 

47 DCG487   مهارت ششمICDL : عدد 1 10  ارائه مطالب CD  بلي 

48 DCG488  مهارت هفتمICDL : دد  ع1 10  اطالعات و ارتباطاتCD  بلي 

49  Mg01 عدد 1  12  آموزش قوانين و مقررات استخدامي CD  بلي 

كارگاه سمعي و بصري مستقر دراين  دانشگاه  شامل استوديو فيلم برداري حرفـه اي و  امكانـات جـانبي مناسـب در              
 شامل تهيه فيلم از مدرس و ديگر مايحتاج         -تهيه و تدوين حرفه اي بخش رسانه اي مورد نياز درس افزار             (خصوص  

 ساعته به شيوه آموزش 30 دوره آموزشي 28 مبادرت به تهيه كز آموزش از راه دورراين م )بخش رسانه اي خواهد بود
  .از راه دور ورزيده است 

  
 



 ��



 ��

  

  هفتمفصل 

 : پشتيبان ِ آموزش ِسامانه هاي نرم افزاري 
  )مديريت دانش( ي سامانه مديريت محتوي و اطالع رسان  
  )آموزش الكترونيكي(زش از راه دور سامانه جامع آمو 
  سامانه مديريت آموزش 
 سامانه تقويم آموزشي الكترونيكي 

  
 

 مركز آموزشهاي تخصصي
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  :سخت افزاريِ مركز/نرم افزاري)فرابري اطالعات، ارتباطات(زير ساختار -)م

o  سامانه جامع آموزش از راه دور  
o  سامانه مديريت محتوي و اطالع رساني مركز  
o  سامانه مديريت آموزش 
o   ميزباني كليه سامانه توسط رايانه هاي كـاگزار مـستقر در مركـز آموزشـهاي               خدمات پايا تحت  

  تخصصي
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  :  سامانه فرابر مديريت  محتوي و اطالع رساني مركز-) ن
 :كاربرد مديريت دانش در سامانه 

o                  آرشيو دانش مستندات دستو رالعملها  و مديريت اخبار و اطالعيه مرتبط بـا ماموريـت
– تبادل مستندات فيمابين اعضا سـامانه  -يم آموزشي الكترونيكي تقو–سازمان مركز  

  كتابخانه الكترونيكي
  :همكاريها و هم افزائيهاي بر خط توسط كاربران  

o  اطاق فكر جلسات مجازي(مديريت جلسات و دانش افزائيها بر خط(  
o تضمين بهروشها(نظام بهپوئي آموزشهاي تخصصي ساختار يافته(  
o     مستند سازي ساختار يافته و هـدف منـد ارزيابيهـا            -با مسئولين   ارتباط پويا فراگيران 

  ارتباط كاربران بر اساس نظام امنيت-آموزشي
o پرسنل  وزارت نيروشناسنامه آموزشي  
o  ارزيابي مسئول از نتايج كاركردي فراگير آموزش ديده  
o اطالع رساني پويا از امكانات زير ساختاري مركز  
o ئه آموزشهاي تخصصيارائه آمار واطالعات لحظه ارا  
o  پست الكترونيكي داخلي  
o سامانه نياز سنجيهاي آموزشي  

 : خدمات مركزارتباط با سامانه هاي وظيفه مند مشغولِ 

o سجاد( سامانه جامع آموزش از راه دور(  
o  سامانه مديريت اطالعات عمليات برون كاغذي  مركز آموزشهاي تخصصي  
o  مسئولين اطالع رساني و تعامالت(سامانه پيامك همراه (  
o صنعت آب و برق سامانه مستقر دانشگاه   
o ط با كليه وبگاههاي شركتهاي تابعه وزارت نيرواارتب  

http://stc.pwut.ac.ir 
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  :سامانه جامع آموزش از راه  دور-)ص

  

   :يبخشهامجهز به " در سازمانيكيآموزش الكترون" ي تحت سبك شناسي تخصصيارائه آموزشها
 TMS* : آموزشيت حاميريبخش مد   

 LMS
 يريت فراگيريمد: *

 LCMS
  ي آموزشيت محتويريمد: *

 RTCS
  ، برخطيط آموزشي محيه سازيشب: *

 

http://vu.pwut.ac.ir 

  عنايت شود)1(به ضميمهلطفا اصطالحات فوق اجزاء، و در خصوص *
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  تمشهفصل 

 ي تخصصي آموزشيآمار و عملكرد دوره ها

 مركز آموزشهاي تخصصي
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  : سال اخير 10خالصه آمار آموزشهاي اجرا شده در 

 دوره در دانـشگاه صـنعت       11407 نفر در    116522 مجموعاً 1386 تا پايان سال     1378از سال    
  )  ميليون نفر ساعت1/9معادل تقريباً ( نفر ماه 66362,2اند كه معادل   آب و برق شركت كرده

 ) به طورمتوسط ساالنه بيش از يك ميليون نفر ساعت( ارائه آموزش  

 .قرارگرفته اند آموزش مورد ) نفر ماه9780( دوره 1910 نفر در 30000 جمعاً 1388در سال  
  

 
  

 ماه- نفر129000 حدودا 1389 تا 1371 بيالن اجرائي برگزاري دوره هاي آموزشي از  

  نفرماه دوره هاي بين المللي1200بيش از 
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 در دوره  نفر200000  حدوداً  1388  تا 1371از سال 
 ه اندهاي كوتاه مدت شركت كرد


