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مقدمه ای بر گزارش
امروزه آموزش به عنوان يکي از راهکارهاي اصلي توسعه منابع انسانی در حوزه سازمانهاا ماورد جو اه
بسیاري از صاحب نظران و مديران آموزش و فراگیري قرار گرفته است .اين نگاه  ،از اهمیت و ايگاه ويژه اي
در امر برنامه ريزي و جوسعه كالن وزارت نیرو و صنعت آب و برق برخوردار بوده و هست .ايان اهمیتت باه
ويژه در شکل خاص آن از اين مسأله نشات مي گیرد كه ،كاركنان با اجکا باه آموزش توام با پرورش نیروی
انسانی ،خواهند جوانست جوانايي هاي شايان جو ه خود را در میدان عمل به مَنصه ظهاور برساانند .مساوولین
واحدهاي سازماني ،ناگزيرند به موقعیت و موفقیت سازمان خود بیانديشند ،و يکي از گزينه ها براي باالجر بردن
رشد علمي سازمان ،حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي ِ جخصصايِ ضامن خادمت میباشاد" .آموزشاهاي
جخصصي ضمن خدمت" مهارت در تفکر و عمل را در ایفای نقش تقویت مي نمايد .ایجاد تفکتر منققتی،
انتقادی و انتقاد پذیری در كاركنان ايجاد و اساس اين نوع آموزش ها را جشکیل مي دهند زيرا انسان متفکار
منطقي ،از كلیه امکانات به بهترين صورت بهره گرفته براي بهتر زيستن جالش وافر مي نمايد.
شايان ذكر است برنامه  1ساله پنجم به مبحث آموزش و بهسازي نیروي انساني جو ه ويژه نشان داده شده
واين جو ه در نظام ديد آموزش كاركنان دولت لحاظ گرديده است.
گسترش کرامت و کفایت انسانی ،در راستای ظرفیت سازی و ایجاد توانمندی نیروی انسانی وزارت نیرو بتا
هدف ِ افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتهای فنی و توسعه مهارتها و تخصص و همچنین گسترش دانتش
شغلی کارکنان متناسب با نیازهای رو به رشد  ،زمانی حاصل می شود کته  ،هتر ستازمان بتا تنبتیم برنامته
آموزش و بهسازی ،نیازهایِ توسعه ای را در سقح فرد ،شغل و ستازمان بتا توجته بته دو اصتل استتمرار و
جامعیت آموزش ها تهیه وتدوین نماید ،و از تمام ظرفیتهای دانش افزائی در جهت پیتاده ستازی بهینته آن

استفاده بَرَد.
واقعیتها نشان مي دهد با گذشت زمان ضرورت پرداختن به نیازهااي دياد جار در عرصاه مختلاه حرفاه اي
،جخصصي ودانشگري براي مديران و مجريان روز به روز بیشتر مي شود .سازمانهای موفق به اين مها دسات
يافته اند و به اي جأكید بر اهداف كمّي ،بر ظرفیت سازي وارجقاء جوانمندي هااي حرفاه اي وجخصصاي منااب
انساني در همه سطوح همت گمارند .براي حصول به اين هدف عالي ه در بعد خواستن نظیر جو ه باه ضاريب
انگیزشي  ،درك نیازها وعالئق وه در بعد جوانستن (جوسعه مهارجها ،راهکارها و روشهاي علمي)به صورت هماه
انبه ،برنامه آموزش وبهسازي نیروي انساني را در دستور كار خود قرار داده اند جا جحقاق اصاول و راهبردهااي
مزبور میّسر گردد.در همین راستا در چشم انداز برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وآيین ناماه
ودستورالعملهاي آن  ،ا راي دوره هاي آموزشي متناسب با مشاغل مورد جصدي كاركنان به منظور افزايش سطح
كارايي بويژه از طريق آموزشهاي كوجاه مدت نظام ام مورد جأكید قرار گرفت و متعاقب آن در برناماه هفتگاناه
جحول در نظام اداري ،برنامه پنج جوسعه ،به مبحث آموزش و بهسازي نیروي انساني جو ه ويژه نشان داده شده
و اين جو ه در نظام ديد آموزش كاركنان دولت لحاظ گرديده است.
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راه حل ها وشیوه هاي نوين آموزشي (مانند آموزش الکترونیکي) با انگیزه كاستن از نارسايي ها ومشاکالت و
سرعت و قوت بخشیدن به ريان جوسعه يکي پس از ديگري ججربه شده اند جاعرصة پرشتاب كار وجالش باا
كمترين آسیب و جوقه و با بیشترين دستاورد  ،فعال باشد  .اين روند كه مقتضاي هان رو به پیشرفت اسات
ه چنان ادامه دارد و راه كارهاي نوين با فايده ها واثر بخشي هااي بیشاتر در حاال شاکل گیاري وججرباه
و ابجايي است .امر آموزش وجربیت نیروي انساني در وزارت نیرو ،در ايان عرصاه از اهمیات بسایار خاصاي
برخوردار است و خوشبختانه ساختار آموزشهاي كاربردي طراحي شده در وزارت نیرو براي ايجااد قابلیتهااي
الزم علمي و جخصصي مورد نیاز صنعت آب و برق كشور در كمتر وزارجخانه ديگري در كشور و ود دارد.
نقشي كه اين سبك شناسي ِآموزشي در انتقال ججربه وفن  ,افزايش بهره وري و افزايش انگیزشاي كاركناان
هت ارائه خدمات بیشتر دارد با هیچ ابزارديگري قابل حصول نیست .اين ساختار با بازنگري وارزياابي هاائي
كه انجام مي شود  ,درحال جکامل است وامید مي رود با اساتفاده از نظارات ارزشامند ماديران  ,كارشناساان
وهمکاران گرامي در بخش هاي مختله صنعت آب وبرق  ,شاهد رشد وجعاالي كماي وكیفاي آموزشاهاي آن
باشی  .دانشگاه صنعت آب وبرق (شهید عباسپور)  -مرکز آموزشهای تخصصی دانشتگاه صتنعت آب و بترق ،
بعنوان اولین و مجهزترین مرکز دانشگاهی در عرضه آموزشهای تخصصی بتا بتیش از  34ستال ستابقه
تربیت نیروی انسانی متخصص برای گردش چرخهای عبیم صنعت آب وبرق و به عنوان مسئول اصتلی
امرآموزش های اثربخش تخصصی ،با تجهیز امکانات خود و برقراری ارتباط پویا و مستتمر بتا شترکتها
ومراکز صنعتی سعی مینماید پاسخگوی نیازهای این مراکز باشد – این مجموعه درصدد تبیین زیرساختار
و شیوه عملکرد و جایگاه آموزشهای تخصصی در دانشگاه صنعت اب و برق تهیه و تنبیم شده است.
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تاریخچه مرکز آموزشهای تخصصی:
درسال  3194به منظور افزايش مهارت فني جکنیسین هاي شاغل درصنعت آب وبارق مركاز آماوزش هااي
جخصصي برق درشمال شرق استان جهران فعالیت خودرا آغاز كرد.
جاقبل از پیروزي انقالب اسالمي فعالیتهاي اين مركز در سطح وظرفیت محدود اداماه داشات درساال 3134
جو ه خاص شهید دكتر عباسپور وزير وقت نیرو به آموزش وجبديل مركز آموزش هاي جخصصي برق به ياك
مجتم آموزشي وپژوهشي شد كه عالوه بر برگزاري دوره هاي كوجاه مدت براي جکنیسینهاي بارق برگازاري
دوره هاي كوجاه مدت درمقط كارشناسي وهمچنین برگزاري دوره هاي بلند مدت كارداني وكارشناسي را نیاز
د ربرنامه كارخود قرارداد.
مجتم آموزشي پژوهشي شهید عباسپور دركمتر از ده سال با جوسعه كمي وكیفي دامناه فعالیتهااي آموزشاي
ججهیزات آزمايشگاهي وامکانات رفاهي وبا درخشش فارغ التحصیالن اولین دوره هاي بلناد مادت مهندساي
كاربردي درصنعت درسال  3131مجور جبديل به دانشکده صنعت آب وبرق را از وزارت علوم جحقیقاات وفان
آوري – وزارت فرهنگ وآموزش عالي وقت دريافت داشت ها اكناون دانشاگاه صانعت آب وبارق بعناوان
عالیترين مركز هت ارائه آموزشهاي علمي كاربردي درصنعت عظی و زيربناائي آب وبارق آمااده ارائاه دوره
هاي كوجاه مدت هت افزايش جوانائي هاي فني وعلمي شركت كنندگان براي انجام مطلوب جر وظايه شغلي
آنان دركلیه مقاط مي باشد.
طول و سطح دوره هاي آموزشي دراين دانشگاه از جنوع زيادي برخوردار مي باشد فعالیتهاي كوجاه مدت شامل
طرح نظام ام كاركنان درسطوح مهارجي،جخصصي و جخصصاي پژوهشاي وهمچناین برگازاري دوره هااي
جخصصي ويژه در دانشگاه يا محل شركت وبرپائي سمینارهاي جخصصي مي باشد.
اهداف تشکیل آموزشهای کوتاه مدت حین خدمت در صنعت آب  ،برق و انرژی :
جو ه خاصي كه در دهه اخیر در هان به آموزشهاي ضمن خدمت معطوف شده است  ،حاكي از اين حقیقات
است كه اين آموزشها جنها راه جربیت نیروي انساني متخصص و ابزار مهماي در ارجقااء كیفیات محصاوالت و
ابداع و نوع آوري است .
با جو ه به اينکه رشد سري جکنولوژي ،جغییرات و جاثیرات عمیقي در مسائل ا تماعي و اقتصادي بدنبال داشته
است ،اجخاذ روشهايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با جوسعه جکنولوژي و جحول و متضامن جاأمین
نیروي انساني ماهر و متخصص مورد نیاز آن باشد ،ا تناب ناپذير است.
ججربه و مطالعه نشان داده است كه يکي از مناسب جرين روش هاي آموزشي كه وابگوي امر مزبور مي باشد
«دوره هاي آموزشي كوجاه مدت» است .اين روش بدين لحاظ حائز اهمیت است كاه در ماهیات برناماه هاا،
مطالب و محتواي درسي كارآموزان ويژگیهاي زير مشاهده مي شود:
 -3مالك و معیار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشاي كوجااه مادت(اعا از دروس عملاي و
نظري) ،ايجاد مهارجها براي وابگويي به نیازهاي متنوع مشاغل و روشهاي دياد و ناوين كاار و آمااده
ساختن افراد براي احراز شغلي مفید و انجام كار مناسب و درخور شخصیت واالي انسان ،مي باشد.
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 -2محتواي برنامه هاي آموزشي ،سازگاري انسانها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي سازندگي را،
جضمین مي نمايد.
 -1ايجاد مهارجهاي جخصصي از طريق شركت در دوره هاي جخصصي كوجاه مدت زو اهداف اين دوره هاا
مي باشد.
 -9برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوجاه مدت در دو هت يادگیري مهارجهاي علمي و فناي و جغییار رفتاار
سازماني طراحي و ا را مي شاود و ياادگیري را در هات جغییار رفتاار مطلاوب ساازماني ،ساازماندهي
مي نمايد.
 -3هرچند كه دردوره هاي آموزشي  ،آموزش مهارت ها به افراد براي انجاام كارهااي محولاه اهمیات دارد ،
لیکن دردوره هاي مزبور نکاجي منظورمي شود جا كارآموزان با فراگیري آنهاا ضاوابو ومعیارهااي ساازماني را
رعايت نموده وجاثیر فعالیتهاي آنان در هت اهداف سازمان افزون گردد.
 -6محتواي عمومي دوره ها  ،نه جنها كارآموزان را با يافته هاي ديد علمي آشنا مي نمايد  ،بلکه آنان را قادر
مي سازد جا خالقیت وابتکار جازه اي پديد آورند .
 -3از طري ق شركت دردوره هاي آموزشي واثر آن در ايجاد مهارجهاي علمي وفناي وارجقااء مهاارت براسااس
جغییرات فرآيندهاي كار ،اهداف وفعالیتهاي جولید جحقق خواهند يافت  ،كه مهمترين اين اهداف عبارجند از :
3ا3ا افزايش میزان كمي وكیفي جولید وامورمحوله
 -3-2بهبود روشهاي عملیات پشتیباني در امر جولید  ،از قبیل برنامه ريزي دقیاق باراي روشاهاي
ارجقاء پروژه هاي فني  ،خدمات مهندسي  ،جحقیقاجي و …
 -3-1بهبود روابو كار و ايجاد روحیه همکاري بین كاركنان
 -3-9جقلیل ضايعات در جولید و حوادث كار
 -3-3هموار شدن راه رشد شغلي كاركنان و قبول مسؤولیت هاي بیشتر از طرف آنان
 -3-6بهبود يافتن روشهاي جولید و جوزي
 -3-3ايجاد همبستگي بیشتر كاركنان با سازمان و واحدهاي جولیدي و ايجاد رضايت شغلي در آنهاا
به لحاظ ارجقاء علمي كسب كرده شده.
 -3-8از بین رفتن جعارض بین اهداف سازماني و خواسته هاي كاركنان
الزم به ذكر است كه شركت در دوره هاي آموزشي به مفهوم عام آن محدود به رشاته هااي خااص نباوده و
دامنه آن بسیار وسی مي باشد
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الف) -رسالت مركز آموزشهای تخصصي

روند رو به رشد ظهور جکنولوژيهاي نوين در قرن حاضر و جوسعه سري دانش ،علوم و فنآوريها در عرصاة
هاني ،بقاء و جوسعة سازمانها را جحت جأثیر خود قرار داده و آنها را با جغییرات بسایار شاگرفي روبارو كارده
است .كلید اصلي و مه جرين مؤلفه سازماني كه در سازگاري ،ارجقاء و جوسعه سازمانها با جو ه به اين جغییرات
و ود دارد ،سرمايه دانشي يا سرمايه انساني آنها ميباشد .امروزه سازمانهايي پیشرو محسوب ميشوند كه به
امر جوسعه و آموزش مناب انساني جأكید و اهتمام دارند و در فعالیتهاي آموزشي به دو اصل ارجقاء اثربخشي و
كارآيي آموزش جو ه دارند .با اجخاذ اين رويکرد استراجژيك در حوزة آموزش ،جحقق چش انداز ،مأموريتهاا و
اهداف سازماني براي سازمانها جسهیل خواهد شد ،از اين رو سازمانها  ،در پي جوسعه فرآيند آماوزش خاود
براساس ايجاد هماهنگي فراگیر و برقراري ارجباط اين اهداف و سیاستهااي ساازماني از يکساو و اهاداف و
كاركردهاي آموزشي از سوي ديگر هستند .طراحي ،ساخت ،نصب ،مديريت و بهرهبرداري و جعمیر و نگهداري
ججهیزات صناي آب وبرق و فرآيندهاي صانعتي و شاركتهاا ،نیازمناد كساب و ارجقااء مساتمر اطالعاات و
مهارتهاي روزآمد و متناسب با پیشرفتهاي دانش و فنآوري در سطوح ماديريتي ،كارشناساي و جکنسایني
ميباشد و در اين راستا آموزشهاي عمومي و جخصصي كوجاه مدت جاكنون نقش بسیار مؤثر و حیااجي را ايفاا
نموده است.
طرحهاي رشد و ارجقاء در سطوح جکنسیني و كارشناسي كه از سالها قبل در وزارت نیرو به ا ارا درآماد ،باه
عنوان الگويي براي آموزش كاركنان ،جوسو سازمان مديريت و برنامهريزي (سابق) مورد جو ه قارار گرفات و
اكنون در بسیاري از دستگاهها و مؤسسات  ،طرح نظام ام آموزش كاركنان به عنوان يك ساختار زيربناايي
در ا راي آموزش حین خدمت كاركنان به ا را درآمده است .دانشگاه صنعت آب و برق (شاهید عباساپور) باا
بیش از چهل سال سابقه فعالیتها آموزشي و جخصصي و به عنوان پرچمدار آموزشهااي كااربردي در كشاور
شناخته مي شود .اين دانشگاه با برخورداري از اساجید با ججربه و مراودة مساتمر باا صانعت ،و نیاز در اختیاار
داشتن مجهزجرين و كاملترين مجموعه سخت افزاري و نرم افزاري و امکاناات آموزشاي و رفااهي مطلاوب،
همواره در كنار صنعت عظی آب  ،برق و انرژي كشور بوده است و جالش و همت خود را بر ارجقااء كیفیات و
ثمربخشي آموزشها ،استفاده از شیوههاي نوين در آموزش همچون آموزش از راه دور و جعريه و برنامهريزي
دورهها براساس انتظارات صنعت استوار ساخته و با ججدياد سااختارها و باازنگري فرآينادهاي بکاار رفتاه در
آموزشهاي جخصصي و استقرارسامانه مديريت آموزش سامانه مديريت محتوي سازماني و براساس وب ،خود
را براي پاسخگويي به نیازهاي آموزشي صناي عظی آب و برق و انرژي و ارائه آموزشهاي پويااجر و منساج
جر و با كارامدي بیشتر مهیا ميسازد.
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ب)-ضرورت و اهمیت آموزشهای حین خدمت كاركنان

آموزش در حقیقت يکي از راههاي اصولي و منطقي هدايت جالشهاي كاركنان در سازمان و باعث بکارگیري
جوانائیها و استعدادهاي نهفته و بو ود آوردن حس انعطافپذيري فکري الزم در كاركنان خواهد شد و از سوي
ديگر منجر به افزايش اثربخشي و كارايي سازمان مي گردد .آنچه به ويژه در گردش چرخ هاي عظی صاناي
آب ،برق و انرژي كشور از اهمیت فراواناي برخاوردار اسات هاتگیاري فعالیاتهااي آموزشاي باه سامت
ديدگاههاي سیستمي مي باشد كه ضرورت آن با جو ه به شرايو نوين هاني ،فنآوريهاي پیچیاده ،ماديريت
دانش و جغییرات مشاغل دو چندان مينمايد.
جلفیق و جمركز نگرش سیستمي با كاركردهاي سیاستگذاري ،برنامهريزي ،ا را و ارزشایابي آموزشاي ،حرفاه
آموزش در سازمانها را هدفمند ،عقاليي ،پويا و انعطافپذير مينمايد.
آموزش جخصصي نوعي سرمايه گذاري مفید و يك عامل كلیدي در جولید محسوب مي شود كه چنانچاه باه
درستي و شايستگي برنامه ريزي و ا را شود ،مي جواند بازده اقتصادي قابل مالحظه اي داشته باشد.
آموزش و بهسازي كاركنان اقدامي راهبردي است كه در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد ،در سطح سازماني
باعث بهبود و جوسعه سازمان و در سطح ملي و حتي فرا ملي منجر به افزايش بهره وري مي گردد.
آموزش هاي ضمن خدمت به داليل زير مورد نیاز سازمانها میباشد :
 -3عاملي هت ظهور استعدادهاي پنهاني نیروي انساني در ايفاي نقش سازماني
 -2منحصر به فرد بودن موقعیت ها درايفاي نقش
 -1جغییر شغل و موا ه شدن كاركنان با مسائل ديد (بروز سازي – موردكاوي جخصصي)
 -9شناخت و جبیین قوانین و مقررات ساختاري
 -3بررسي چالشهاي عملکرد اري و پیش بیني هاي آينده نگر در اين زمینه
 -6پايش كیفي مداوم فعالیتها -نظام ارزيابي كیفیت
 -3افزايش رابطه جولید و خدمات
 -8پوياسازي و بهروش در وظايه سازمانها
 -4ورود فناوريهاي و ديد اع از سخت افزار و نرم افزار وارجباطات در عرصه فعالیتها سازمان
 -31دانش افزائي در عرصه هاي مختله
مركز آموزشهاي جخصصي دانشگاه صنعت آب و برق به عنوان يك مشاور آموزشاي پوياا ،هماواره ارجبااط و
جعامل مؤثر خود را با بدنه صنعت  ،سیاستگزاران و ساير ذينفعان برقرار و ابزار و فناوري مناسب را به بهتارين
شکل در اين راه به كار ميگیرد .همچنین هماواره در جقويات همکااري باا ساازمانهاي مارجبو منطقاهاي و
بینالمللي در راستاي جوسعه فعالیتها همت گمارده است.
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ج) -چشم انداز و برنامه های مركز آموزشهای تخصصي

نگاه خاصي كه در چند دهه اخیر در هان به شیوه هاي آموزشهاي ضمن خدمت معطوف شده است  ،مبایّن
حقیقتي است كه  ،اين سبك شناسي آموزشي بهترين راه جربیت نیروي انساني متخصاص و ابازار مهماي در
ارجقاء كیفیت كاركردي سازمان و منتج به ارجقاء محصوالت و ابداع و نوع آوري است .
مأموريت اصلي مركز آموزشهاي جخصصي دانشگاه صنعت آب(شهیدعباسپور) و برق جادوين و انتقاال داناش
فني و فناوري روز و ارجقاء مهارتهاي مورد نیاز براي گردش چرخهاي عظی صانعت آب و بارق و انارژي
مي باشد .در اين راستا با هدف پاسخگويي به ذينفعان كلیدي  ،عالوه بر ارائه دورههااي آموزشاي ،در انجاام
وظايه انبي نیز ،از طريق نیازسنجي آموزشي ،جولید درس افزاري و بسته هاي آموزشي (بار اسااس ساامانه
آموزش الکترونیکي) ،مستندسازي دوره هاي آموزشيِ خااص ،اطاالع رسااني و ماديريت محتاوي ،مشااوره/
هماهنگي ارجباط با صنعت و كمك به شناسايي و حل مشکالت صنعت آب و برق از طريق ارائه آموزشاها در
هت مأموريت خود گام برميدارد .با جو ه به اين كه رشد سري فناوري ،جغییرات و جآثیرات عمیقي در مباحث
ا تماعي و اقتصادي بدنبال داشته است ،اجخاذ روش هايي كه هماهنگ كننده برنامه هاي آموزشي با جوساعه
فناوري و جحول و متضمن جأمین نیروي انساني ماهر و كارا مورد نیاز آن باشد ،ا تنااب ناپاذير اسات.مركاز
آموزشهاي جخصصي با جو ه به ايگاه و شرايو میداني ِ خود و با رويکرد راهبردي ،به صورت فعال در عرضه
خدمات و محصوالت (درس افزارهاي آموزشي  ،آموزش الکترونیکي) مرجبو با ماموريتهاي محوله و عالوه بر
در نظر داشتن كیفیت ،اثربخشي ،مستند بودن ،قیمت مناسب و نیاز شركتهاي جابعه در ارائه دوره ها ،به ديگار
خواستههاي صناي نیز جو ه كرده و دورههاي آموزشي جخصصي ارائه ماينماياد و در ايان راه از روشهااي
علمي و جخصصي بازاريابي آموزشي بهره ميبرد  .همچنین با احساس مسوولیت و جو ه به نیازهااي صانعت
آب و برق و انرژي و ارجقاء كیفیت اين صنعت در كشور از انب ارائه آموزشهاي حین خدمت كاركنان  ،جمركز
خود را بر ارائه دورههاي آموزشي جخصصي سطوح مختله در نظام ام آموزش كاركنان صنعت قرار داده و
جأكید ويژهاي بر دورههاي آموزشي كوجاه مدت جخصصي دارد و براي ارجقاء اخالق حرفهاي كاركنان صنعت و
جربیت افراد كارآفرين ارزش زيادي قائل است.
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د) -راهبُرد های ِآموزشيِ مركز و دامنه وظايف

راهبُرد های این مرکز آموزش تخصصی ويژه كلیه مؤسسات ،شركتهاي فعال در صنعت آب  ،برق و انارژي كشاور ،
شامل سازمانها و صناي دولتي ،جعاوني و خصوصي است كه به نحوي در شاخههاي ذيل ،داراي فعالیت مي باشند:
تولید ،انتقال و توزیع برق
تأمین ،انتقال و توزیع آب
جمعآوری و دفع فاضالب شهری  ،روستایی و صنعتی
آبیاری و زهکشی
بهینهسازی تولید و مصرف انرژی
نفت ،گاز،پتروشیمی
و همچنین ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات و تأسیسات صنایع نفت،گاز،پتروشیمی ،آب ،برق و زمینههای مرتبط
شامل کلیه فعالیتهای مرتبط با صنعت آب و برق

ويژگیهای زيرساختار آموزشي ِ مركز آموزشهاس تخصصي

امکان جعريه دوره هاي آموزشي ويژه با جو ه به نیازهاي آموزشي صنعت
بهره گیري از ظرفیت هاي جحقیقاجي و خدمات فني صنعت با مشاركت كارشناسان خبره و متخصصان صنعت آب و برق
و انرژي ( به دلیل ساختار مناسب،و ود واحدهاي جخصصي و مراكز مستقل)
امکان جعريه و ا راي دوره هاي كوجاه مدت جخصصي(به دلیل و ود ساختار ستادي مناسب ،امکانات و ججهیزات
مناسب رفاهي و آموزشي ،آشنايي با نیازهاي صنعت و سالها ججربه عملي)
ارجباط نزديك و خوب مديران ،كارشناسان و متخصصان صنعت با دانشگاه
سهولت بهره گیري از جاسیسات عظی صنعت آب و برق ،شركت در مشاوره و پروژه هاي جحقیقاجي  ،برنامه هاي
آموزشي و كارآموزي و كارورزي
برخورداري ازكادر آموزشي مجرب و متخصص
احراز اعتبارات آموزشي بین المللي نظیر  ICDEيونسکو

برخي فعالیتهای مركز آموزشهای تخصصي

برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه نیروگاههاي بخار،گازي ،سیکل جركیبي وبرقابي و نیروگاه هاي جازه جاسیس
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه شركتهاي آب وفاضالب(بدو استخدام ا عمومي ا جخصصي)
برگزاري دورههاي آموزشي ويژه شركتهاي آب و برق منطقهاي و شركتهاي آب و فاضالب و جوزي نیروي برق
برگزاري دورههاي نظام ام آموزش كاركنان
همکاري در برنامهريزي دوره ها و طرحهاي ويژه آموزشي (مديريتي ا فني و جخصصي ا عماومي ) و برگازاري
آنها براي صنعت آب و برق و انرژي
جدوين و ا راي دورههاي مورد نیاز پیمانکاران داخلي و خار ي
انجام پروژه هاي كاربردي وطراحي نظامِ آموزشي براي صنعت آب و برق و انرژي و برگزاري آزمون هاي استخدامي هت كلیه
شركتها
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مرکز آموزشهای تخصصی متضمن اجرای ِ موازین موضوعی آموزشی به شرح ذیل میباشد :

 -3دوره جو یهي بدو خدمت كاركنان :در راستاي پايه گذاري ارجباط صحیح نیاروي ساازماني باا نظاام
اداري و دستگاهي كه كار خود را در آن آغاز مي كند برگزار مي شود .
 -2دوره هاي شغلي نظام ام آموزش كاركنان :
اله) -دوره هاي مشترك اداري:
در راستاي ايجاد و جوسعه دانش و جوانمندي در شااغالن مشاترك اداري و روزآماد كاردن اطالعاات و
جوانائیهاي آنان با جو ه به جغییرات علمي و فن آوري در زمینه شغل مورد جصدي ا را مي گردد .
ب)  -دوره هاي شغلي اختصاصي:
به آموزشهايي اطالق مي گردد كه جوانمنديهاي مورد نیاز مشاغل ويژه را به شاغلین انتقال مي دهد .
ج) -دوره هاي بهبود مديريت:
كه درراستاي جوانمندسازي مديران وكاركنان در زمیناه هااي بهباود وظاايه ماديريتي آناان ارائاه
مي گردد وشامل دوره هاي مديريت استراجژيك ،میاني و طرح ارجقاء ماديران (ساطوح كارشناساي،
سرپرستي وعملیاجي) مي باشد.
همانگونه كه بیان شد آموزش در دوره هاي كوجاه مدت از مناسب جرين روش هااي ظرفیات ساازي نیاروي
انساني مي باشد .اين روش بدين لحاظ حائز اهمیت است كه در ماهیت برنامه ها ،مطالب و محتاواي درساي
كارآموزان ويژگیهاي زير مشاهده مي شود:
 -3مالك و معیار براي انتخاب مواد و موضوعات دوره هاي آموزشي كوجااه مادت(اعا از دروس
عملي و نظري) ،ايجاد مهارجها براي وابگويي به نیازهاي متنوع مشاغل و روشهاي دياد و ناوين
كار و آماده ساختن افراد براي احراز شغلي مفید و انجام كار مناسب و درخور شخصیت واالي انسان،
مي باشد.
 -2محتواي برنامه هاي آموزشي ،سازگاري انسان ها در برابر مسائل علمي و شايستگي آنان براي
ايفاي نقش سازماني پوياجر ،جضمین مي نمايد.
 -1ايجاد مهارجهاي جخصصي از طريق شركت در دوره هاي جخصصي كوجاه مدت در زمره اهداف
اين دوره ها مي باشد.
 -9برنامه هاي آموزشي دوره هاي كوجاه مدت در دو هت ياادگیري مهارجهااي علماي و فناي و
جغییر رفتار سازماني طراحي و ا را مي شود و يادگیري را در هات جغییار رفتاار مطلاوب ساازماني،
سازماندهي مي نمايد.
 -3هرچند كه دردوره هاي آموزشي  ،آموزش مهارجها به افراد براي انجام كارهااي محولاه اهمیات
دارد  ،لیکن دردوره هاي مزبور نکاجي منظورمي شود جا كارآموزان با فراگیري آنها ضوابو ومعیارهاي
سازماني را رعايت نموده وجاثیر فعالیتهاي آنان در هت اهداف سازمان افزون گردد.
 -6محتواي عمومي دوره ها  ،نه جنها كارآموزان را با يافته اي ديد علمي آشنا ماي نماياد  ،بلکاه
آنان را قادر مي سازد جا خالقیت وابتکار جازه اي پديد آورند .
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 -3از طريق شركت دردوره هاي آموزشي واثر آن در ايجاد مهارجهاي علمي وفناي وارجقااء مهاارت
براساس جغییرات فرآيندهاي كار ،اهداف وفعالیتهاي جولید جحقق خواهند يافت
و) -منشور اخالقي و كار آفريني ِ مركز آموزشهای تخصصي

 -3باور به فرهنگ ديني و ملي و پیروي از آن در گفتار و رفتار در ارجباط با همکاران ،فراگیران و ارباب ر وع
خدمات آموزش با جأكید بر رعايت جقوا ،عدالت ،عزت و اعتدال
 -2پايبندي به ارزش هاي اخالقي در ارجباطات و جعامالت فردي و سازماني با جو ه به سه اصال صامیمیت،
صداقت و صراحت
 -1رعايت احترام ،ادب و متانت نسبت به حضور فراگیران دوره هاي آموزشي ،همکاران و بويژه مدرسین دوره
هاي آموزشي و پايبندي به فرهنگ نقدپذيري ،پاسخگويي ،مسوولیت پذيري و اعتماد متقابل
 -9پايبندي به فرهنگ كار و جالش در عرصه سازندگي جوسو ارائه آموزشهاي جخصصي ماورد نیااز وزارت
نیرو(شركتهاي جابعه وزارت نیرو)
 -3مشاركت در جصمی سازي و جصمی گیري و جشريك مساعي در راستاي جحقق اهداف دانشگاه صنعت آب
و برق(شهید عباسپور) و ا راي برنامههاي آن در ابعاد آموزشهاي كاربردي
 -6رعايت و ا راي كامل قوانین ،مقررات و ضوابو اداري و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلي و
جبعیض در جعامالت و ارجباطات كاري و حفظ اطالعات سازماني
 -3التزام به ا راي صحیح و به موق جعهدات و احساس مسوولیت و پويائي آموزشهاي حین خدمت مورد نیاز
كاركنان وزارت نیرو ،و ايجاد جوازن بین مناف فردي و سازماني با اولويت دهي به مناف سازماني
 -8جو ه به ايگاه مركز آموزشهاي جخصصي به رعايت الزامات ،مالحظات ،نقشها و مسوولیتهاي قاانوني در
رابطه با كلیه نیاز هاي آموزشي شركتهاي فعال در صنعت آب ،برق و انرژي
 -4ارجقاء و جوسعه ججربه و دانش سازماني به عنوان سرمايه شركت و به اشتراك گذاشاتن آن باا همکااران،
مشاوران ،فراگیران و كلیه ذينفعان در چارچوب ضوابو
 -31ارزش نهادن به زمان و وقت شناسي در انجام برنامه هاي آموزشي و ستادي و جعهدات و پااس داشاتن
حقوق و وقت همکاران ،فراگیران دوره هاي آموزشي و ارباب ر وع
 -33صرف دقت هت رعايت نظ  ،انضباط و پیراستگي محیو سازمان و آراستگي و چیادمان فضااي هااي
آموزشي مطابق با استاندارد هاي آموزشي
 -32استفاه بهینه از مناب و امکانات مركز و لوگیري از اسراف و جبذير با رعايت صرفه ويي خردمنداناه و
حذف جشريفات زائد در ارائه خدمات اموزشهاي جخصصي
 - 31استفاده از فناوري روز آمد(بوي ژه فناوري اطالعات و ارجباطاات) در فرادهاي و فراگیاري الکترونیکاي و
خدمات الکترونیکي حامي و مديريت آموزشهاي جخصصي
-39رويکرد پرورش جفکر خالق در فراگیران شركت كننده در دوره هاي آموزشي اين مركز
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ح) -واحد های تابعه مركز آموزشهای تخصصي

امور برنامه ريزي و ا راي دوره ها
امور هماهنگي و ارجباط با صنعت
امور رفاهي و پشتیباني
گروه جوسعه ،فرادهي فراگیريِ الکترونیکي(آموزش الکترونیکي) و سامانه هاي نرم افزاري وظیفه مند
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در جهران
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در زنجان
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در كرمان
واحد مركز آموزشهاي جخصصي دراستان مركزي
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در سمنان
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در هرمزگان
واحد مركز آموزشهاي جخصصي در لرستان

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

21

– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

ط) -نمودار سازماني

رئیس مركز آموزشهای تخصصي
معاون مركز

شورای آموزشهای تخصصی

اداره نبارت بر واحد

امور آموزش و اجرای

امور هماهنگیها و ارتباط

گروه توسعه و فرابری

های استانی

دوره ها

با صنعت

اطالعات

واحد تهران

واحد زنجان

آموزش الکترونیکی

خدمات آموزشی

و فرادهی از راه دور

امور رابقین گروههای

واحد طراحی دوره ،

سامانه مدیریت آموزش و

آموزشی  -دفاتر

مجوزهاو تقویم

اطالعات مدیریت

واحد کرمان
واحد پذیرش و برنامه
واحد هرمزگان

واحد لرستان

واحد اراک

دفتر سمنان

واحد اطالع رسانی-

واحد  ،آزمونها و همایشها

نمایشگاهها

ریزی

واحد قراداد ها

واحد تبلیغات -بازاریابی و

ارزیابی سنجش و اثر

و مالی

بازار سازی

بخشی آموزش

صدور گواهینامه

واحد اطاق فکر توسعه کیفی و

اداره فعالیتهای آموزشی

و آ.مار

کمی آموزشها

برون مرزی

توسعه امور کیفی- R&D -
 ISOو اعتبار آموزشی
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ی) -اساسنامه مركز آموزشهای تخصصي

متن اساسنامه مركز آموزشهاي جخصصي – دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور)
در راستاي جحقق بندهاي  3و  8ماده  1اساسنامه مركز آموزشهاي جخصصاي مبناي بار «ا اراي دوره هااي
آموزشي مورد نیاز صنعت آب و برق » در ارجقاء و بهبود سطح دانش و مهارتهاي شغلي و حرفهاي كاركناان
وزارت نیرو و متناسب ساختن اطالعات و جواناييهاي آنان با وظايه پست مورد جصدي و «ايجااد جشاکیالت
آموزشي متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش حین خدمت كاركنان دولت » كاه منبعاد اختصاارا
"مركز" نامیده مي شود جاسیس مي گردد.
ماده  :9جایگاه مرکز آموزشهای تخصصی:
مركز شامل واحدهاي آموزشي بوده كه مشتمل بر حوزه ستادي و حوزه ا رائي است.
 -9-9حوزه ستادي وظیفه هدايت ،هماهنگي ،برنامه ريزي ،جوسعه ،نظاارت سانجش و ارزياابي و
ساير وظايه ستادي برگزاري دوره هاي آموزشي را بر عهده دارد و جحت عنوان اداره هممااهنگي و
ارجباط با صنعت آب و برق با شرح وظايه ذيل فعالیت مي نمايد:
شرح وظايه امور هماهنگي وارجباط با صنعت:
 -3هماااهنگي و پیگیااري برگاازاري دوره هاااي در خواسااتي شااركتهاي آب ،آب و
فاضالب شهري و روستايي ،آبیاري و زهکشي
 -2هماهنگي و برگزاري دوره هاي زبان خاار ي ،دوره هااي عماومي و جخصصاي
كامپیوجر و برگزاري آزمون جعیین سطح زبان انگلیسي كلیه شركت ها
 -1هماهنگي و پیگیري برگزاري كلیه دوره هاي بخش اداري و مالي كلیاه شاركت
ها
 -9هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور
 -3هماهنگي و پیگیري برگزاري دوره هاي درخواستي بارق و انارژي هات كلیاه
شركت ها
 -6بازاريابي و پیگیري دوره هاي خاص و وياژه وزارت نیارو و صاناي نفات ،گااز،
پتروشیمي ،پااليشگاه ها و ساير صناي كشور
 -3جهیه و ارسال بروشور و فراخوان برگزاري دوره براي كلیه شركت ها
 -8جهیه صورجحساب هاي مالي دوره هاي بین المللي و دوره هاي خاص مربوط به
هزينه هاي صادره از اين امور
اعالم
 -4جهیه و جنظی قراردادهاي آموزشي ،رفاهي و  ...دوره ها و اخذ امضاء طارفین جاا
حصول پايان كار
 -31جهیه و پیگیري اسناد مناقصه شركت ها در فراخوان ها براساس موارد خواساته
شده شركت ها
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 -33هماهنگي و پیگیري برگزاري آزماون هااي اساتخدامي و ارجقاا شاغلي ،جهیاه
صورجحساب هاي مالي و ...
 -32جهیه و پیگیري نامه هاي اعالم قطعیت دوره ها و ارسال به شركت ها
 -31جهیه و جنظی جقوي فیزيکي و لوح فشارده مركاز آماوزش هااي جخصصاي و
ارسال به كلیه شركت ها
 -39جهیه بروشور براي دوره هاي خار ي و دوره هاي خاص و ارسال به شركت هاا
و پیگیري جا حصول نتیجه
 -33ثبت اطالعات مشخصات دوره ها به سامانه مركز آموزش هاي جخصصي
 -36انجام كلیه امورات اجوماسیون اداري
 -2-9حوزه ا رائي ،آموزش جحت عنوان شرح وظايه امور خدمات اداره برنامه ريزي آموزش و ا را دوره
ها كه به شرح ذيل میباشد  ،صورت مي پذيرد.
 -3پذيرش و ثبت نام فراگیران در هر دوره
 -2هماهنگي با امور رفااهي و معرفاي فراگیاران هار دوره هات بهاره بارداري از غاذاخوري،
مهمانسرا،سايت كامیپوجر ،جلفن ،كتابخانه و دريافت لوازم و التحرير
 -1ارجباط مستمر و هماهنگي با مسوولین دوره ها
 -9برنامه ريزي كالسها و امکانات كمك آموزشي
 -3صدور گواهي حضور در دوره در پايان هر دوره و ارائه به فراگیران
 -6اعالم هزينه آموزشي و رفاهي هر دوره
 -3صدور گواهینامه
 -8ارزيابي و نظارت بر ا راي دوره ها
 -4محاسبه حق التدريس اساجید داخلي ( شش ماهه ) و مدعو
 -31صدور گواهي جدريس براي اساجید
 -33صدور گواهي ريز نمرات براي فراگیران
 -32پیگیري دريافت مجوز براي دوره هاي ديد
 -31ارجباط با دفتر آموزش وزارت نیرو
 -39بررسي پرونده فراگیران هت دريافت گواهینامه نوع دوم
 -33صدور گواهینامه نوع دوم و ارسال مدارك به دفتر آموزش
 -36جنظی قرارداد حق التدريس اساجید
 -33معادل سازي دوره ها
 -38جهیه آمار و اطالعات
تبصره :9نظارت بر امور دفاجر نمايندگي بعهده" امور نظارت بر دفاجر" انجام میپذيرد
ماده  :2اهداف مرکز
 2-3ارجقاء سطح فرهنگ و دانش فني كاركنان
 2-2افزايش مهارت هاي شغلي از طريق آموزش جخصصي و مندرج نظام ام كاركنان
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 1-2جربیت نیروي انساني متعهد ،متخصص و ماهر مورد نیاز كشاور در خصاوص ارجبااط باا ديگار
صناي
ماده  :3وظایف و حدود فعالیت مرکز
فعالیت مركز در چارچوب ضوابو و مقررات وزارت علوم ،جحقیقاات و فنااوري و دساتور اعمال ا اراي دفتار
آموزش جحقیقات و نیروي انساني وزرات نیرو به شرح زير است:
 -3-1فراه نمودن امکانات الزم براي جحقق اهداف مركز
-2-1پذيرش فراگیران در دوره هاي آموزشي فوق الذكر
 -1-1ا راي دوره هاي كوجاه مدت جخصصي جوسو دريافت مجوز هاي ا رائي از دفتر آموزش
-9-1انجام فعالیت هاي آموزشي و فرهنگي  ،همکاري مستمر در ايان خصاوص باا دساتگاه هاا و
مراكز علمي و بويژه صناي متقاضي آموزشهاي میداني صناي آب و برق و صناي مرجبو در كشاور
در چارچوب اين اساسنامه
ماده  :3ارکان مرکز
 -3-9شوراي مركزي
 -2-9رئیس مركز
 -1-9مسوولین دفاجر واحدهاي مركز
 -9-9مديران امور هماهنگي و ارجباط با صنعت و اداره برنامه ريزي و ا راي دوره و امور پشاتیباني
مركز
ماده  :1ترکیب شورای مرکزی
 -3-3رئیس مركز (رئیس شورا)
 -2-3مسوولین آموزشهاي جخصصي دانشکده ها
 -1-3مسوولین دفاجر واحدهاي مركز
 -9-3رئیس مركز (دبیر شورا)
 -3-3مديران امور هماهنگي و ارجباط با صنعت و اداره برنامه ريزي و ا راي دوره و امور پشاتیباني
مركز
 -6-3دو نفر عضو هیات علمي دانشگاه به انتخاب شوراي علمي
 -3-3دو نفر از روساي كارشناسان با پیشنهاد رئیس مركز و جايید رئیس مركز
تبصره  :2احکام اعضاي شوراي مركزي از سوي رئیس مركز براي مدت  1سال صادر مي شاود و انتخااب
مجدد آنان بالمان است.
تبصره  :3لسات شوراي مركزي با حضور رئیس يا نايب رئیس شورا و حضور  1/2اعضا رسمي مي يابد.
تبصره  :3لسات شوراي مركزي حداقل  33روز يکبار جشکیل مي شود و مصاوبات آن باا حاداقل  3راي
معتبر است.
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ماده  :2وظایف و اختیارات شورای مرکزی
 -3-6بررسي و جعیین سیاست ها و خو مشي كلي مركز و ارائه آن به هیات امناي دانشاگاه هات
جصويب
 -2-6جدوين و جصويب آئین نامه داخلي مركز
 -1-6پیشنهاد جغییر در اساسنامه مركز و ارائه آن به هیات امناي دانشگاه هت جصويب
 -9-6پیشنهاد انحالل مركز به هیات امناي دانشگاه
 -3-6جصويب جاسیس يا انحالل شعب مركز و ايجاد رشته هاي جحصیلي و ظرفیت پذيرش دانشجو
در هر سال و يا حذف رشته هاي جحصیلي
 -6-6پیشنهاد جشکیالت و نمودار سازماني مركز و ارائه آن به هیات امناي دانشگاه هت جصويب
 -3-6ارائه خو مشي مالي در زمینه درآمدها و هزينه ها با رعايت ضوابو و مقررات مربوط
 -8-6بررسي و جصويب بود ه و جراز سال مالي مركز و ارائه آن معاونت مالي دانشگاه
 -4-6جعیین میزان حق التدريس ،حق التحقیق ،حق التالیه ،اعضاي هیات علمي مركز بار اسااس
مقررات و ضوابو
 -33-6انجام اموري كه از سوي رئیس رياست دانشگاه ار اع مي شود.
تبصره :1ابالغ مصوبات شوراي آموزشهاي جخصصي با رئیس شورا و در غیاب وي با نايب رئیس شورا است.
ماده  :7رئیس مرکز
رئیس مركز كه نماينده قانوني مركز در مرا ذيصالح است از میان اعضاي هیات علمي جمام وقت
دانشگاه جوسو رياست دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)انتخاب براي مدت  9سال با حک
وي منصوب مي گردد و انتخاب مجدد وي بالمان است .جبصره :پذيرش اساتعفا و ياا عازل رئایس
مركز بعهده رئیس رياست دانشگاه صنعت آب و برق است.
ماده  :3وظایف و اختیارات رئیس مرکز
 -3-8ارائه جدابیر الزم به منظور جحقق اهداف مركز
 -2-8پیشنهاد اصالح اساسنامه مركز به شوراي مركزي
 -1-8پیشنهاد جشکیالت و نمودار سازماني به شوراي مركزي
 -9-8ا راي مصوبات شوراي مركزي
 -3-8جهیه آئین نامه هاي مورد نیاز و پیشنهاد
 -6-8هدايت كلیه امور آموزشیتخصصي و اداري مركز در چارچوب مقررات و ضوابو مركز
 -3-8افتتاح حساب در بانکها مطابق ضوابو مربوط
 -8-8امضاي كلیه اسناد و اوراق بهادار جعهد آور مربوط به مركز
 -4-8جهیه و جنظی بود ه ساالنه جراز سال مالي و ارائه آن به شوراي آموزشهاي جخصصي
 -31-8پیشنهاد جاسیس يا انحالل شعبه ،ايجاد دوره هاي اختصاصي ديد آموزشي مورد نیاز صنعت
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 -33-8جصويب طرح و برنامه هاي اري آموزشي(ا راي دوره هاي طرح نظام ام  ،طراحي دوره
هاي اختصاصي مورد نیاز  ،اموربین الملل يا دوره هاي برون مرزي ،نظارت بر ارزيابي كیفي دوره ها
 ،آموزش الکترونیکي و برنامه ريزي هاي كالن مركز)
 -32-8جامین نیروي انساني و ججهیزات سخت افزاري و نرم افزاري مركز
 -31-8استخدام ،انتصاب و عزل اعضاي مركز با رعايت ضوابو كاركنان دانشگاه
 -39-8موافقت با انتصاب و عزل واحد هاي مركز
 -33-8جفويض امور و پاره اي از اختیارات ا رايي به مديران مرباوط در صاورت لازوم (باه غیار از
اختیارات مالي)
 -36-8انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقي و حقوقي به نام مركز در چارچوب ضوابو مرباوط منشاور
اخالقي مركز
 -33-8پاسخگويي در مرا قانوني
ماده  :1دفاتر واحدهای مرکز
جاسیس دفاجر واحدهاي مركز با درخواست رئیس واحد دانشگاه و جصويب شوراي مركازي و مطاابق ضاوابو
مربوط است.
تبصره  :2روساي دفاجر از میان اعضاي هیات علمي جمام وقت به پیشنهاد رئیس مركز ،جايید شوراي حکا
رئیس دانشگاه جعیین مي گردند.
تبصره  :7نمودار جشکیالجي دفاجر جوسو رئیس واحد مربوط جهیه و به جصويب رياست مركز و شاوراي ماي
رسد.
جبصره  :8پذيرش استعفاء و يا عزل روساي دفاجر واحدهاي مركز در اختیار رئیس مركز مي باشد.
ماده  :94منابع مالی مر کز به شرح زیر است:
 -3-31دريافت هزينه شركت در در دوره هاي آموزشي از شركت ها
 -2-31اعتبارات جخصیص يافته در چارچوب بود ه دانشگاه
 -1-31استفاده از جسهیالت بانکي و موسسات مالي مجاز
ماده  :99مقررات مالی مرکز ،مشمول آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه صنعت آب و برق
ماده  :92گواهینامه فراگیران بتر استاس ضتوابط و دستتوالعمل هتای دانشتگاه در ایتن
خصوص ،امضاء و صادر خواهد شد.
ماده  :93مکاتبات اداری مرکز توسط رئیس مرکز یا مقام مجاز از جانتب وی انجتام متی
گردد.
ماده  :93این اساسنامه مشتمل بر  93ماده و  3تبصره به تصویب هیتات امنتای دانشتگاه
صنعت آب و برق رسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجرا است.
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فصل دوم
مرکز آموزشهای تخصصی

زیر ساختار های ِ آموزشی
دانشکده هاي مستقر  ،ظرفیتهاي جخصصي و آموزشي
كارگاه هاي مستقر
ازمايشگاه هاي مستقر
كتابخانه و مركز اسناد
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زير ساختا رهای ِ آموزشي ( فضای آموزش-كارگاه و آزمايشگاها) :

الف) -آزمایشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی:
اين دانشکده با در اختیار داشتن آزمايشگاهها و
كارگاههاي جخصصي كه در مواردي همچون
آزمايشگاههاي سیموالجور نیروگاه بخار ،سوخت
و روغن ،خوردگي ،NDT ،كارگاه ا زاء نیروگاه
بخار ،ماشین ابزار با دستگاههاي اسپارك،
بورينگ و جراش سنگین كه در سطح
دانشگاههاي كشور ك نظیر ميباشد ،در
زمینههاي مختله كاري اع از آموزش ،پژوهش
و خدمات فني و مهندسي فعال ميباشد .عناوين
آزمايشگاهها و كارگاههاي جخصصي به جفکیك زمینههاي كاري و ارجباط كاري آنها با گروههاي
آموزشي بشرح زير است:
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده :
آزمایشگاها:
 oآزمايشگاه ارجعاشات و باالنسینگ
 oآزمايشگاه انتقال حرارت و مبدلهاي حرارجي
 oآزمايشگاه جرمودينامیك
 oآزمايشگاه جستهاي غیر مخرب
 oآزمايشگاه خوردگي
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 oآزمايشگاه سوخت و روغن
 oآزمايشگاه شیمي عمومي
 oآزمايشگاه متالورژي
 oآزمايشگاه مقاومت مصالح
 oآزمايشگاه مکانیك سیاالت و پمپها
 oآزمايشگاه نیروگاه بخار
 oآزمايشگاه هیدرولیك -پنیوماجیك
کارگاهها:
 oكارگاه ا زاي نیروگاه گروه سیاالت و ماشین هاي دوار
 oكارگاه وشکاري جخصصي گروه طراحي ،پايش و نگهداري
 oكارگاه وشکاري عمومي گروه طراحي ،پايش و نگهداري
 oكارگاه ديزل گروه طراحي ،پايش و نگهداري
 oكارگاه ماشین ابزار 3و 2گروه طراحي ،پايش و نگهداري
 oكارگاه ماشین ابزار سنگین (جراشکاري)

ب) -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر:

دانشکده مهندسي برق و كامپیوجر  ،از سه گروه ،مهندسي قدرت،مهندسي كامپیوجر  ،الکترونیك و
مهندسي كنترل -ابزار دقیق جشکیل گرديده است.
در حال حاضر دانشجويان از كارشناسي ارشد در دو
رشته مهندساي بارق -قادرت و مهندساي بارق -
كنترل و دانشاجويان كارشناساي در رشاته شابکه
هاي انتقال و جوزي و ناپیوسته كنترل -ابزار دقیق،
الکترونیك  ،نرم افزار كامپیوجر مشغول به جحصایل
مي باشند.
فعالیتهاي پژوهشي دانشکده مهندسي برق از طريق  13واحد جخصصاي مساتقر در ايان دانشاکده
صورت مي پذيرد .دانشکده مهندسي برق داراي  18آزمايشگاه و كارگاه و  99عضو هیات علمي مي
باشد .اين دانشکده در هر يك از دو سال  83و  86موفق به اخذ  3عنوان پروژه گرديد و در طي اين
دو سال به جرجیب  3و  2پروژه را به پايان رسانید .اين دانشکده در ساال  83از لحااظ مبلار رياالي
پروژه هاي اخذ شده نسبت به ساير دانشکدهها رجبه اول را برخوردار بوده است.

آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده :

آزمايشگاه ()21
 oآزمايشگاه PLC
 oآزمايشگاه الکترونیك
 oآزمايشگاه الکترونیك
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آزمايشگاه اندازهگیري الکتريکي
آزمايشگاه اندازهگیري غیر الکتريکي
آزمايشگاه رباجیك
آزمايشگاه رله و حفاظت
آزمايشگاه سیست هاي قدرت
آزمايشگاه شبکههاي كامپیوجري
آزمايشگاه فشار قوي (عايق)
آزمايشگاه فشارقوي پیشرفته
آزمايشگاه كنترل خطي
آزمايشگاه كنترل ديجیتال
آزمايشگاه كنترل صنعتي
آزمايشگاه ماشینهاي الکتريکي
آزمايشگاه ماشینهاي الکتريکي
آزمايشگاه ماشینهاي مخصوص
آزمايشگاه مدار منطقي
آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي
آزمايشگاه معماري كامپیوجر
آزمايشگاه مهندسي نرمافزار
آزمايشگاه میکرو كنترلر
آزمايشگاه میکروپروسسور

كارگاه ()31
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كارگاه جابلو وجاسیسات
كارگاه ا زاي پست
كارگاه ا زاي كنترل صنعتي
كارگاه جخصصي جرانس
كارگاه جوزي زمیني
كارگاه جوزي هوايي
كارگاه خو گرم
كارگاه خطوط انتقال
كارگاه سی پیچي ماشین هاي الکتريکي
كارگاه عمومي برق
كارگاه عیب يابي كابل
كارگاه مدار چاپي
كارگاه مدار فرمان
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ج) -دانشکده مدیریت و اقتصاد:
دانشکده مديريت و اقتصاد ،در سال  3131با نام گروه آموزشي مديريت اداري و مالي ايجاد شاد جاا باا ارائاه
آموزشهاي مربوط در كنار ساير گروههاي آموزشي فني به ايفاي رسالت خود بپردازد .مساوولیت گاروه مزباور
بصورت نبي به افراد مختلفي واگذار گرديد جا اينکه در سال  3133با انتخاب جماام وقات يکاي از افاراد باه
عنوان مدير گروه آموزشي مديريت مالي و اداري فعالیتهاي گروه مزبور جوسعه يافت و با ذب نیروي انسااني
نسبت به جداوم و گسترش فعالیت ها اقدام نمايد كه در اين ارجباط اولین دوره بلند مدت در دو رشته كارشناسي
مديريت و حسابداري در سال  3133آغاز گرديد( .جعداد دانش آموخته هاي اين دو دوره  63نفر بوده) و سپس
در سال بعد دو دوره ديگر نیز آغاز گرديد .پس از آن با بهره گیري از ججربیات قبلي اقادام باه اخاذ مجاوز و
برگزاري دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پیوسته نمود كه جعداد  319نفر دانش آموخته داشتی  .و همچناین
بمنظور ارجباط دانشگاه با صنعت و ارجقاء اين ارجباط اقدام به برگزاري دوره كارشناسي مديريت نساا ي باا 91
نفر دانشجوي معرفي شده از سوي انجمن نسا ي ايران گرديد.

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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د) -دانشکده مهندسی آب و محیط زیست:
دانشکده مهندسي آب و ومحیو زيست مشتمل بر چهار گروه مهندساي آب و فاضاالب ،مهندساي محایو
زيست ،مهندسي سازه و ژئوجکنیك و مهندسي مناب آب مي باشد  ،كه همواره بدنبال ا راي برنامه ها و
اهداف خود به نحوي مطلوب از قبیل  :ارائه دوره هاي بلند مدت كارشناسي و جحصیالت جکمیلي ،ارائه دوره
هاااي جخصصااي مااورد نیاااز صااناي  ،مشاااوره صاانعتي ،
فعالیتهاي پژوهشي ،ارائه فعالیتهاي جخصصي باا مشااركت
موسسات ديگر و مشاوره در امور جصمیی سازي صنعتي و
مديريتي بوده است  .دانشاکده مهندساي آب داراي رشاته
هاي جحصیلي متنوع و از مله عمران – بهاره بارداري از
سد و شبکه ،عمران -ساختمان هاي آبي  ،عمران – آب و
فاضااالب  ،در مقط ا كارشناسااي وعمااران – مهندسااي
رودخانه  ،عمران – مکانیك خاك و پاي  ،عماران – مهندساي
آب و فاضالب،عمران – مهندسي زلزلاه ،عماران – مهندساي
آب در مقط كارشناسي ارشد بوده و همچنین از آزمايشگاهها و
كارگاه هاي گوناگون از قبیل آزمايشگاه  :منااب آب ،جاوربین و
ماشین هاي آبي،سیاالت و هیدرولیك ،مکانیك خاك ،مکانیاك
سنگ ،آز ام آب و فاضالب ،آنالیز دستگاهي ،فرايندهاي واحد
جصاافیه ،میکروبیولااوژي آب و فاضااالب  ،رسوب،شاایمي آب و
فاضالب  ،بتن و مصالح ساختمان و كارگاه لوله كشي و جاسیسات شبکه  ،ججهیزات آب و فاضاالب  ،زماین
شناسي و ژئو مورفولوژي ،ژئو فیزيك  ،ادوات هیدرومتري و هواشناسي  ،نقشه برداري و فتوژئولاوژي بهرمناد
ماي باشااد .بااه طااور كلاي هاادف دانشاکده از ا ااراي دوره هاااي مختلااه علماي و كاااربردي در سااطوح
مختله،آموزش دانشجويان و آشنا نمودن آنها با جکنولوژيهاي گوناگون صنعت آب بوده  ،جا جوانايي و قابلیات
هاي الزم در اين زمینه را بدست آورند.امروزه دانش آموختگان اين دانشکده با حضور در بخش هاي مختلاه
طراحي،ا را و بهره برداري و نگهداري صنعت آب و نشان دادن جوانايي و شايستگي خاود در ماوارد ا راياي،
مطالعاجي ،مديريتي و مشاوره اي نقش مهمي را ايفا مي نمايند .

آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده :
آزمایشگاه()99
o
o
o
o
o
o

آزمايشگاه آنالیز دستگاهي
آزمايشگاه بتن و مصالح ساختمان
آزمايشگاه ام آب و فاضالب
آزمايشگاه رسوب
آزمايشگاه سیاالت و هیدرولیك
آزمايشگاه شیمي آب و فاضالب

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

 oآزمايشگاه فرآيندهاي واحد جصفیه
 oآزمايشگاه مکانیك
 oآزمايشگاه مکانیك سنگ
 oآزمايشگاه مناب آب
 oآزمايشگاه میکروبیولوژي آب و فاضالب
نوع مکان  :کارگاه ()2
 oكارگاه ادوات هیدرومتري و هواشناسي
 oارگاه ججهیزات آب و فاضالب
 oكارگاه زمین شناسي و ژئومورفولوژي
 oكارگاه ژئوفیزيك
 oكارگاه لوله كشي و جاسیسات شبکه
 oكارگاه نقشه برداري و فتوژئولوژي

– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
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مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی:
كتابخانه هاي دانشگاهي داراي اهداف و وظايفي متفاوت با ساير كتابخاناه هاا ماي باشاند .از ملاه وظاايه
كتابخانه هاي دانشگاهي" گردآوري" "،سازماندهي" "،حفظ و اشاعه دانش و انديشه "براي ارجقااي ساطح
جادريس وپاژوهش "،انتشاار كتااب و مجلاه هااي
دانشگاهي "و" جفسیر نتايج پژوهش "ماي باشاد .
كتابخانه ازيك سو به منزله رابو بین قسامت هااي
مختله آموزش و پژوهش دانشگاه با دانشاجويان و
از سوي ديگر به منزله جقويت كنناده برناماه هااي
آموزش و پژوهش دانشگاه محسوب مي شود .
بديهي است كه چنین نهادي ماي جواناد جااثیرات
بسیار مهمي در ارجقاي سطح علماي ياك دانشاگاه
داشته باشد .در اين راستا كتابخانه مركزي دانشگاه صنعت آب و برق در ساال  3131جاسایس شاد .جعاداد
اعضاي اين كتابخانه در حال حاضر به جعداد 329نفر عضو هیوت علمي 3236 ،نفر دانشجو كارشناسي و 231
نفر دانشجوي كارشناسي ارشد رسیده و به برقراري ارجباط بین كتابخانه با دانشگاه علاوم جحقیقاات ،دانشاگاه
عل و صنعت و پژوهشگاه نیرو همت گمارده است جا از طريق عقد قرارداد همکاري نسبت به جهیه مادارك و
مناب مورد نیاز اعضاء مبادرت به عمل آورد .همچنین درسال  3181در طرح امانت بین كتابخاناه اي" طارح
امین" عضو گرديده و اقداماجي جاكنون در طرح غدير انجام گرفته است.
فضاهای آموزشی استاندارد:
بیش از  91كالس مجهز ويژه دوره هاي آموزشي كوجاه مدت

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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فصل سوم
مرکز آموزشهای تخصصی

ظرفیتهای پشتیبانی و رفاهی مرکز آموزشهای تخصصی
امکانات پشتیبان آموزشی و رفاهی

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

35

امكانات پشتیبان آموزشي و رفاهي

امکانات اسکان :آپارجمانهاي  31جا  311متر مربعي مجهز به كلیه امکانات (هر آپارجمان با ظرفیات
 6نفر ) باظرفیت بیش از  911نفر
سالن غذاخوري فراگیران داراي برنامه غذايي ويژه با ظرفیت  111نفر لحظه
امکانات كمك آموزشي و كیه و لوازم التحرير
امکانات پذيرايي در بین روز
كالسهاي استاندارد آموزشي
 98باب كاالس وياژه فراگیاران داراي ججهیازات الزم كاه بخشاي از ماوارد ،مجهزباه راياناه و
ويدئوپروژكتور مي باشد.
استقرار درمانگاه و مركز مشاوره هت امور بهداشتي و درمان
امکانات جربیت بدني (زمین چمن فوجبال ،هندبال ،بدنسازي ،استخر  ،سونا و)...
سامانه جلويزيون مدار بسته در مهمانسراها
سايت هاي كامپیوجر مجهز و مرجبو با اينترنت
ساير خدمات مورد نیاز از قبیل جلفن و اياب و ذهاب و ...

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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36

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
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معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
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فصل چهارم
مرکز آموزشهای تخصصی

سوابق همکاریهای آموزشی داخلی و بین المللی
آموزشهاي جخصصي ويژه حوزه وزارت نیرو
آموزشهاي جخصصي ويژه سازمانها ،صناي و وزارت خانه هاي داخل كشور
آموزشهاي جخصصي بین المللي ارائه شده(پروژه هاي همکاريهاي آموزشي
بین المللي)
آمار و عملکرد خدمات آموزشي مركز موزشهاي جخصصي

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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الف ) -آموزشهای تخصصي ويژه حوزه وزارت نیرو:

برگزاري كلیه دوره هاي آموزشي ويژه :
 oشركتهاي جابعه و وابسته به وزارت نیرو ( حدود  111عنوان شركت)
 oشركتهاي مهندسین مشاور وزارت نیرو(حدود  311عنوان شركت )

39

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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ب ) -آموزشهای تخصصي ويژه سازمانها ،صنايع و وزارت خانه های داخل كشور:

ب رخي از سازمانهائي كه در چند سال اخیر از خدمات آموزشهاي جخصصي بهره سته اند به شرح ذيال
درج گرديده اند:
 oنیروگاه بوشهر
 oشركت مهندسي و ساختمان صناي نفت ()OICE
 oحراست كل كشور
 oشركت جوربو كمپرسور نفت ()OTC
 oشركت سايپا پرس
 oكارخانه مس سرچشمه
 oشركت فوالد هرمزگان
 oشركت گل گهر سیر ان
 oمؤسسه كشتیراني مهوري اسالمي ايران
 oشركت گاز استان جهران
 oوزارت صناي و معادن
 oپااليشگاه آبادان
 oنیروي هوائي مهوري اسالمي ايران
 oنیروي دريايي مهوري اسالمي ايران
 oنیروي زمیني ارجش مهوري اسالمي ايران
 oسازمان هوا و فضا
 oشركت كیش رو آبي
 oدانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار
 oشركت هاي پتروپارس و پارس نوبي
 oشركت هاي گروه مپنا
 oشركت فااراب
 oشركت جوسعه نیشکر  .صناي انبي خوزستان
 oشركت صبا انرژي
..........................

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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ب ) -آموزشهای تخصصي بین المللي ارائه شده(پروژه های همكاريهای آموزشي بین المللي):
 -3ارائه آموزش هاي مورد نیازشركتهاي BANIYAS

و  PEDEEEويژه كارشناسان برق و نیروگاه

سوريه
 -2آموزشهاي شركتهاي SHELL ،ENI ،ELF ، AGIP ،TOTALو پتروپارس و كلیه فازهاي پارس
نوبي ،همچنین كاركنان ديداالساتخدام شاركت گااز اساتان جهاران ،شاركت معادن گال گهار
سیر ان،شركت فوالد هرمزگان و ...
 -1برگزاري چندين دوره آموزشي جخصصي با هماهنگي بانك هاني و يونسکو در زمینههاي آب و
آب و فاضالب
 -9برگزاري دورههاي بويلرهااي بازيافات حرارجاي باراي شاركت  DOOSANكاره ناوبي در
نیروگاههاي ديد كشور جا سال 2131
 -3برگزاري آزمون جعیین سطح و دورههاي آموزشي بازار برق بااستفاده از اساجید ومتخصصان داخل
و خارج از كشور
 -6برنامه ريزي وا راي پاروژه بازرظ ظرفیات ساازي باالر بار  33دوره جخصصاي دربخاش آب
وفاضالب كشور باهمکاري موسسه بین المللي آب( )IHE_UNESCO
 -3ارائه آموزش هاي مورد نیااز بهاره بارداران پاروژه ،NGLباه كارفرماائي شاركت مهندساي و
ساختمان صناي نفت ) (OIECزيره سیري
 -8دوره هاي آموزشي SPIE-Oil & Gas Service KISH

42
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معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

: ویژه صنعت نفت، دوره های آموزشی بین المللی ِ ارائه شده

دانشگاه صنعت اب و برق از سالها پیش در زمینه ارائه آموزشهاي جخصصي
 نفت گاز و پتروشیمي فعالیت شايان جو ه داشته است، صنعت
بخش ارائه آموزشهاي جخصصي دانشگاه صنعت آب وبرق هماواره باه
ارائه آموزشهاي جخصصي مورد نیاز منطقه پارس نوبي همت گمارده
است
آموزش پرسنلي فاز هاي ماورد بهاره بارداري منطقاه پاارس ناوبي
جاكنون بعهده مركز آموزشهاي جخصصي دانشگاه بوده است
Some Selected PWUT International Training Courses and Activations
No
NO.

Company

Nationality

Course Subject

Start

9

TOTAL

France

Mechanical, Electrical and
Instrumentation Equipment of Gas & Oil
Plants (Phases 9،2،3)

2444

2442

2 Years

147

2

TOTAL FINA ELF
(Balal Project)

France

Mechanical, Electrical and
Instrumentation Equipment of Oil & Gas
Plants (Phases 9،2،3)

2442

2442

1 Months

22

3

SHELL

England

Mechanical, Electrical and
Instrumentation Equipment of Gas & Oil
Plants

2442

2442

1 Months

31

3

TOTAL FINA ELF
(Dorood Project)

France

Mechanical, Electrical and
Instrumentation Equipment of Gas & Oil
Plants (Phases 9،2،3)

2442

2443

34 Month

17

1

ENI (Agip)
(South Pars)

Italy

Mechanical, Electrical and
Instrumentation Equipment of Gas & Oil
Plants (Phases 3،1)

2443

2443

91 Month

123

2

Petropars
Gas Co.
(South Pars)

Iran

General & Special Training
Courses(Phases 2،7،3)

2441

2442

9 Year

394

7

Pars Special
Economic Energy
Zone
(South Pars)

Iran

General & Special Training
Courses(Phases 1،94)

2442

2443

2 Years

324

3

Tehran Province
Gas Company

Iran

Employment Training

2441

2441

1 Month

934

1

OIEC& IOOC
NGL SIRI

Process ,Mechanical, Electrical ,
Instrumentation , ICT , HSE ,Technical
Protection Inspection

2499

2499

1 Month

924

Iran

Finish Duration Trainees

43

)– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

: ویژه صنعت برق، دوره های آموزشی بین المللی ِ ارائه شده

دانشگاه صنعت آب و برق با قابلیتهاي زير ساختاري مناسب در برق و نیروگاه از دير بااز
مشغول ارائه دوره هاي جخصصي در سطوح داخلي و آموزشهاي برون مرزي بوده است
.نمونه اي از پروژه هاي بین المللي در بخش برق به شرح ذيل قابل اشاره میباشد

Some Selected PWUT International Training Courses and Activations
NO.No
9

Company
Banias

Nationality
Syria

2

Exploitation Of

Boilers Operation &
Maintenance

Start

Finish

Duration Trainees

2443

2443

2 Weeks

92

2441

2443

3 Year

73

2441

2499

2 Year

244

2494

2494

1 Month

24

2 Courses for Electrical Special

Public Establishment
For Distribution and

Course Subject

(Economy and Excellence
Syria

Power &Protection &
Maintenance Of High Voltage

Electrical Energy

networks & …)
3 Courses for HRSG (Heat
Recovery Steam-Generatorr)

3

Doosan

South-Korea

For Neka, Yazd , Kazeroon ,
Kerman , Damavand ,
Shanandaj , Shirvan , Jahrom
Power Plants
Teshrin Combined Cycle Power

3

Mapna Boiler Co.

Syria

Plant Heat Recovery Steam
Generators Operation
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معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی

: ویژه صنعت آب و آبفا، دوره های آموزشی بین المللی ِ ارائه شده

دا نشگاه صنعت آب و برق با قابلیتهاي زير ساختاري مناسب در آب و آبفا از دير باز مشغول ارائه دوره هاي جخصصاي
در سطوح داخلي و آموزشهاي برون مرزي بوده است
نمونه اي از پروژه هاي بین المللي در بخش آب به شارح ذيال قابال اشااره
.میباشد

Some Selected PWUT International Training Courses and Activations
No

NO.
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Management (Under
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Resources Management For
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7

NwwEC
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– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

خالصه آمار آموزشهای اجرا شده در  01سال اخیر:

از سال  9373تا پایان سال  9332مجموعاً 992122نفر در  99347دوره در دانشتگاه صتنعت
آب و برق شرکت کردهاند که معادل  2232262نفر ماه (معادل تقریباً  1/9میلیون نفر ساعت)
ارائه آموزش ( به طورمتوسط ساالنه بیش از یک میلیون نفر ساعت)
در سال  9333جمعاً  34444نفر در  9194دوره ( 1734نفر ماه)مورد آموزش قرارگرفته اند.

بیالن اجرائی برگزاری دوره های آموزشی از  9379تا  9331حدودا  921444نفر-ماه
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بیش از  9244نفرماه دوره های بین المللی

از سال  9379تا  9333حدوداً  244444نفر در دوره
های کوتاه مدت شرکت کرده اند
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پروژه های آموزشی بین المللی مهم :
الف) -پروژه ظرفیت سازی نیروی انسانی آبفا همکاری بانک جهانی:
 46 oعنوان دوره تخصصي متمايز
 501 oدوره آموزشي براي  5151نفر
 oبيش از  501،000نفر ساعت آموزش کالسي
 oاعزام  590نفر به تورهاي مطالعاتي در کشورهاي اروپايي
o

اجراي  5کارگاه برنامه ريزي و آموزشي براي بيش از  500نفر

 oتعداد روزهاي تدريس توسط مدرسين خارجي  504روز (با مترجم)
 oتعداد روزهاي تدريس توسط مدرسين داخلي  959روز
 oتعداد مسافرت مدرسين خارجي به ايران  555سفر
 oترجمه حدود  90،000صفحه اساليد و مطالب آموزشي
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ب) -پروژه آموزشی دوسان کره جنوبی:
 51 oعنوان دوره تخصصي متمايز
 51 oدوره آموزشي براي  900نفر
 oاجراي  5کارگاه برنامه ريزي و آموزشي براي بيش از  500نفر
 oتعداد روزهاي تدريس  600:روز
 oترجمه حدود  51000صفحه اساليد و مطالب آموزشي
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فصل پنجم
مرکز آموزشهای تخصصی

اعتبارات بین المللی -استاندارهای تخصصی خدمات آموزشی
)International Council for Open and Distance Education(ICDE o
ICDL o
 oاستقرار ISO IWA2
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الف) -عضویت رسمی در انجمن دانشگاه باز  ،و تحصیالت از راه دور (تحت نبتر یونستکو) از ستال
9333
ICDE- International Council for Open and Distance Education







ارائه روش هاي نوين آموزش الکترونیکي
جبادل اطالعات و ايجاد ارجباط میان برگزاركنندگان دوره هاي مجازي
برگزاري همايش و سمینار آن الين با موضوع آموزش الکترونیکي
ارجقاء همکاري هاي میان فرهنگي به وسیله آموزش الکترونیکي
اطالع رساني در مورد آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشي در اين حوزه
 oطرح ( OERمناب آموزشي باز)
 oعضويت در اين سازمان بین المللي مزيت هاي بسیاري دارد كه از آن مله ماي
جوان به موارد زير اشاره نمود:
 oگسترش همکاري میان اعضاي  ICDEبه عنوان پیشتازان حوزه آموزش مجازي
 oاطالع رساني در خصوص آخرين رويدادها و يافته ها ي اين حوزه
 oبه اشتراك گذاشتن داناش و
اطالعات مرجبو با اين حوزه
میان مراكز مختله
 oارجقاااء سااطح فعالیاات هاااي
آموزشي و خدماجي
 oبرگزاري همايش و كنفرانس
هاااي از راه دور بااا شااركت
اعضاء
 oارائه مجموعه مقاالت همايش هاي برگزار شده

ب) -ارائه گواهینمامه ای مهارتهتای هفتگانته رایانتهInternational Computer Driving ( :

)ICDL Licence
 oگواهینامه بین المللي كاربري كامپیوجر ()ICDL
اين گواهینامه مهارت افراد را در به كار گیري دانش عمومي  ITجأيید مي نمايد  .داوطلبان با
گذراندن يك آزمون جووري و شش آزمون عملي موفق به دريافت گواهینامه  ICDLخواهند شد .
اهداف گواهي نامه : ICDL
ارجقاي سطح جوانايي آحاد امعه در زمینه فناوري اطالعات  ،ITافزايش سطح مهارت پرسنل
مشاغل و شركتها  ،سازمانها  ،كارخانجات و وزارجخانه ها  ،ايجاد جوانايي در كارفرمايان براي سرمايه
گذاري مؤثر در  ITجضمین استفاده بهینه از حداكثرمهارت و جوانايي كارمندان در محیو كار .
مهارجهاي هفتگانه شامل:
 آشنايي با مفاهی پايه فناوري اطالعات ((IT) Information Technology -استفاده از كامپیوجر و مديريت پرونده ها ()Managing Files
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)Word Processing(  واژه پردازي-

)Spread Sheets(  صفحات گسترده)Presentation(  نمايش و ارائه مطالب)Email,Internet(  پست الکترونیکي و اينترنتGETEX  عضویت در انجمن تحصیالت دانشگاهی خلیج فارس-)ج
GETEX is the largest education fair in the Middle East & Asia. Organized by o
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

Global Water Partnership عضویت در
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د) -اقدامات الزم جهت استقرار ِاستاندار آموزشی (IWA2ویژه مراکز آموزش دهنده):

استاندارد  IWA2بعنوان هدايتگر سازمانهاي آموزشي(آموزش دهنده – دانشگاهي و آموزشهاي جخصصي) در
هت استقرار سیست مديريت كیفیت اثربخش ايجاد شده است.
از سوي ديگر ،بوسیله ارزيابي مستمر برنامه درسي و فرآيندهاي آموزشي ،كه پشتیبان دساتورالعملها میباشاد،
میتوان از اثربخشي فرآيندهاي يادگیري اطمینان حاصل كرد .ممیزيهاي داخلي كیفیات همچاون اظهاارات
مشخصي كه مبتني بر دستاوردها بوده ،صحت جحقق كامال الزاماات و نیازهاا را مشاخص میکناد .سیسات
مديريت كیفیت بايد بصورت كامل ،ام و در سادهجرين شکل ممکن ،مطرح گردد جا در راستاي جحقق اهداف
كیفي سازمان آموزشي از كارايي الزم برخوردار باشد .از ساوي ديگار ،كنتارل كیفیات ،فرآينادي اساساي در
سیست مديريت كیفیت بشمار میرود .هنگامي كه ارزيابي عملکرد افراد و ارزشیابي آنها طاي فرآيناد آماوزش
صورت میپذيرد ،اندازهگیري صحیح ،كار آساني نمیباشد.
سازمان هاي آموزشي كه محصوالت آموزشي ارائه مي نمايند از طرياق ايان اساتاندارد ،فراينادهاي خاود را
جعريه كرده و بصورت میان رشته اي مطرح ماي نمايناد كاه شاامل خادمات اداري،نظاارجي،ديگر اشاکال
پشتیبان به انضمام برخي ارزيابي هاي مربوطه از قبیل:
 oفرايندي استراجژيك براي جعیین نقش سازمان آموزشي در محیو اقتصادي -ا تماعي
 oجهیه و جدارك جوانايي و ظرفیت جدريس مرجبو با ارائه كنندگان يادگیري
 oنگهداري محیو كار
 oجوسعه،بازنگري و بروز آوري مطالعات برنامه آموزشي و برنامه هاي درسي
 oپذيرش و گزينش متقاضیان
 oارزيابي و پیگیري آموزش فراگیران
 oرزيابي نهايي بمنظور ارائه در ه آكادمیك به فراگیران
 oخدمات پشتیباني هت فرايند ياددهي -يادگیري در هت انجام كامل رضايت مندانه برناماه هااي
درسي كه به فراگیران كمك كرده جا در اكتساب در ه آكادمیك موفق گردند.
 oارجباطات درون و برون سازماني
 oاندازه گیري فرايندهاي آموزشي

معرفی امکانات آموزشی پشتیبانی مرکز آموزشهای تخصصی
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فصل ششم
مرکز آموزشهای تخصصی

انتشارات مرکز آموزشهای تخصصی
نشریه (فصلنامه داخلی)
جزوات آموزشی
آرشیو دانش (درس افزارها)
کتاب الکترونیکی تقویم آموزشی ساالنه
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فهرست برخی از انتشارات مرکز آموزشهای تخصصی
 -3آمار مصنوعي در هیدرولوژي
 -2اصول هیدروژئولوژي كاربردي
 -1آشنائي اصول جهیه و پردازش جصاوير ماهوارهاي
 -9طراحي فرآيندهاي فیزيکي شیمیايي و بیولوژيکي جصفیه فاضالب
 -3رسوب و خوردگي در بويلر
 -6هیدرولیك رودخانه
 -3نگهداري شبکههاي م آوري فاضالبهاي شهري
 -8انواع دبي در هیدروژئولوژي و نحوه نمونهگیري آنها
 -4جصفیه آب و كنترل شیمیايي آن در نیروگاهها
 -31جصفیه آب و روشهاي بهبود كیفیت آب آشامیدني
 -33مباني طراحي شبکههاي م آوري فاضالب
 -32جکنولوژي خاك مسلح ،روشهاي محاسبه طراحي ا زاء
 -31استال و سرژ در كمپرسورها
 -39برنامههاي رايانهاي در كنترل پايداري سدهاي خاكي
 -33بررسي روشهاي مختله دبيهاي طراحي
 -36آزمايشگاه جخصصي كانال روباز
 -33شناخت لوازم شبکه
 -38بهسازي زمیني (جثبیت) جزريق و جراك
 -34حفاظت از شبکههاي جوزي
 -21اثرات زيستمحیطي جخلیه فاضالبها و استفاده از پسابها
 -23آشنائي با نرمافزار Arcview
 -22راهنماي نرمافزار Geo eas
 -21اصول انبارداري
 -29جعمیر و نگهداري پمپ
 -23اصول ايمني در جاءسیسات آب شهري
 -26اصول بهداشتي در جعمیرات جوزي در انشعابات
 -23سیستمهاي كلرزني و حوادث مربوطه
 -28روشهاي ضدعفوني شبکههاي جوزي
 -24انواع شیرهاي فشارشکن
 -11نصب انشعابات آب شهري
 -13انواع شیرآالت
 -12پیمايش شبکه نشتيابي
 -11ابزارشناسي
 -19زوات ويژة پروژة آموزش و ظرفیتسازي در بخش آب و فاضاالب كشاور باا همکااري مؤسساة باینالمللاي آب
)(IHE-UNESCO
 -13مجموعه زوات طرح ام آموزشها بازار برق ايران
 -16مجموعه زوات آموزشهاي بدو استخدام صنعت گاز پارس نوبي
 -13جعمیرات شبکههاي برقدارKv 21
 -18جزريق در مهندسي سدسازي
 -14خصوصيسازي و اثرات آن در مديريت آبفاي شهري
 -91مديريت و بهرهبرداري بهینه از مخازن سدها
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 -93طرح و محاسبه سدهاي بتوني
 -92انواع لولهها و اجصاالت در شبکههاي آبفا
 -91بهبود كیفیت آب شهري
 -99آشنايي با لوازم شبکه
 -93شناخت لوازم و دستورالعمل كار روي شبکههاي برقدار
 -96آموزش ايمني و خطرات ريانهاي الکتريکي
 -93حفاظت از ژنراجورهاي نیروگاهي
 -98كاربرد صفحه گسترده  MS-EXCELدر مناب آب
 -94بررسي سیستمهاي كنترل و ابزار دقیق بويلر
 -31اولتراسونیك
 -33جوربین گاز و بهرهبرداري از آن
 -32جست و جعمیر ژنراجور سنکرون و سیست جحريك آن
 -31بهینهسازي هزينه مصرف انرژي در بخش آب
 -39ديسپاچینگ و بهرهبرداري اقتصادي از شبکه
 -33اصول بايگاني اسناد و مدارك 3
 -36اصول بايگاني اسناد و مدارك 2
 -33روغن و روغنکاري ججهیزات نیروگاهي
 -38سیست هاي كنترل گسترده )(DCS
 -34طرح و محاسبه لبههاي بتوني شماره 3
 -61بويلر بازياب نیروگاه سیکل جركیبي
 -63كنترل فركانس و جوان راكتیو در سیست هاي قدرت
 -62هیدرولیك سازههاي آبي
 -61طراحي فرآيندهاي فیزيکي و شیمیايي بیولوژيکي جصفیه فاضالب
 -69راهنماي استفاده از نرمافزار HEC-RAS
 -63خوردگي و اكسیداسیون
 -66طراحي و محاسبه انواع سرريزها و جخلیه كننده جحتاني
 -63ججزيه و جحلیل میدانهاي الکتريکي در ججهیزات فشار قوي
 -68فرآيندهاي شیمیايي جصفیه آب و فاضالب
 -64جصفیه فاضالبهاي صنعتي
 -31كاربرد  PLCدر نیروگاه
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نشريه داخلي " تخصص"

به منظور اطالع رساني پويا از موازين آموزشي ،ماموريتها  ،كاركردها و برنامه هاي مركز آموزشهاي جخصصي ،فصلنامه
داخلي جخصصي با  311صفحه مطلب و مشتمل بر مقاالت و بخشنامه ها و دوره هاي آموزشي جنظای و باه صاورت
برخو جوزي میگردد.
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كتاب تقويم ساالنه

جدوي و انتشار كتاب جقوي آموزشهاي جخصصي  ،مشتمل بر  3231صفحه و  3362فقره دوره آموزشي
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لیست درس افزار های آموزشی فرادهی دانش – سامانه جامع آموزش از راه دور

3

بهرهبرداري و نگهداري از جصفیه خانه هاي آب
روشهاي دف اكولوژيکي فاضالب
نقش  ICTدر خدمات آب
جکنولوژي غشائي
سیست هاي طبیعي جصفیه فاضالب
روابو عمومي براي كارشناسان آب
اصول و ضوابو مشاركت بخش خصوصي
جدارك و جشريفات قرارداد ويژه متخصصین آب
مديريت محیو زيست
طراحي & District Metering Area Design
) DMA) Pressure Managementو مديريت فشار
پايش و جحلیل محیو زيستي
جعیین جعرفههاي خدمات بخش آب
كنترل كیفیت و جضمین كیفیت
سیستمهاي نوين م آوري فاضالب و آبهاي سطحي
(شامل شبکه هاي ساده شده)
جحلیل هزينه-فايده براي كارشناسان آب
جحلیل صورجحساب هاي مالي براي كارشناسان آب
مديريت امور مشتركین در بخش آب
مديريت استراجژيك براي كارشناسان آب
برنامه ريزي براي كارشناسان آب
مديريت پروژه براي كارشناسان آب
پیاده سازي مشاركت بخش خصوصي
سیست هاي نوين جوزي آب
سیست يکپارچه مناب آب
سیست هاي نوين جصفیه فاضالب
مدل سازي سیست هاي جصفیه فاضالب
فیلتراسیون در بستر رودخانه و جصفیه جوسو خاك
برنامه ريزي و واكنش به وضعیت اضطراري در جاسیسات
فاضالب
پیش بیني دبي فاضالب و رواناب ها
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11
11
11
11
11
11
11
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11
11
11

اجوماسیون
سیستمهاي جصفیه آب در مقیاس كوچك
فیلتراسیون كند ماسه اي
بازار برق
مطالعات امکان سنجي براي كارشناسان آب
جرمی هزينه و يارانه ها در بخش خدمات آب
مديريت درآمد
مديريت دارائي هاي سیستمهاي شبکهاي
جله متري
كنترل و مديريت جلفات آب
سیستمهاي نوين جوزي آب

2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD
2عدد DVD

بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي
بلي

دوره های مهارتهای هفتگانه رايانه
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آموزش كاربردي اينترنت
مهارت اول  : ICDLمفهوم جکنولوژي
اطالعات
مهارت دوم  : ICDLاستفاده از كامپیوجر در
مديريت فايلها
مهارت سوم  : ICDLواژه پرداز
مهارت چهارم  : ICDLصفحات گسترده
مهارت پنج  : ICDLبانك اطالعاجي
مهارت شش  : ICDLارائه مطالب
مهارت هفت  : ICDLاطالعات و ارجباطات
آموزش قوانین و مقررات استخدامي
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كارگاه سمعي و بصري مستقر دراين دانشگاه شامل استوديو فیل برداري حرفاه اي و امکاناات اانبي مناساب در
خصوص (جهیه و جدوين حرفه اي بخش رسانه اي مورد نیاز درس افزار  -شامل جهیه فیل از مدرس و ديگر مايحتاج
بخش رسانه اي خواهد بود) اين مركز آموزش از راه دور مبادرت به جهیه  28دوره آموزشي  11ساعته به شیوه آموزش
از راه دور ورزيده است .
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فصل هفتم
مرکز آموزشهای تخصصی

سامانه های نرم افزاری ِ پشتیبان ِ آموزش:
سامانه مديريت محتوي و اطالع رساني ( مديريت دانش)
سامانه ام آموزش از راه دور(آموزش الکترونیکي)
سامانه مديريت آموزش
سامانه جقوي آموزشي الکترونیکي
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م)-زیر ساختار (فرابری اطالعات ،ارتباطات)نرم افزاری/سخت افزاریِ مرکز:

o
o
o
o

سامانه ام آموزش از راه دور
سامانه مديريت محتوي و اطالع رساني مركز
سامانه مديريت فراگیر آموزش
خدمات پايا جحت میزباني كلیه سامانه جوسو رايانه هاي كارگزار مساتقر در مركاز آموزشاهاي
جخصصي
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ن) -سامانه فرابر مدیریت محتوی و اطالع رسانی مرکزآموزشهای تخصصی:
کاربرد مدیریت دانش در سامانه:

 oآرشیو دانش مستندات دستو رالعملها و مديريت اخبار و اطالعیه مرجبو باا ماموريات
سازمان مركز – جقوي آموزشي الکترونیکي -جبادل مستندات فیمابین اعضا ساامانه –
كتابخانه الکترونیکي
همکاریها و هم افزائیهای بر خط توسط کاربران :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

مديريت لسات و دانش افزائیها بر خو (اطاق فکر لسات مجازي)
نظام بهپوئي آموزشهاي جخصصي ساختار يافته(جضمین بهروشها)
ارجباط پويا فراگیران با مسوولین  -مستند سازي ساختار يافته و هادف مناد ارزيابیهاا
آموزشي -ارجباط كاربران بر اساس نظام امنیت
شناسنامه آموزشي پرسنل وزارت نیرو
ارزيابي مسوول از نتايج كاركردي فراگیر آموزش ديده
اطالع رساني پويا از امکانات زير ساختاري مركز
ارائه آمار واطالعات لحظه ارائه آموزشهاي جخصصي
پست الکترونیکي داخلي
سامانه نیاز سنجیهاي آموزشي

ارتباط با سامانه های وظیفه مند مشغولِ خدمات مرکز:

o
o
o
o
o

سامانه ام آموزش از راه دور( سجاد)
سامانه مديريت اطالعات عملیات برون كاغذي مركز آموزشهاي جخصصي
سامانه پیامك همراه (اطالع رساني و جعامالت مسوولین )
سامانه مستقر دانشگاه صنعت آب و برق
ارجباط با كلیه وبگاههاي شركتهاي جابعه وزارت نیرو
http://stc.pwut.ac.ir
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ص)-سامانه جامع آموزش از راه دور:

ارائه آموزشهاي جخصصي جحت سبك شناسي "آموزش الکترونیکي در سازمان"مجهز به بخشهاي :
* : TMSبخش مديريت حامي آموزش
* :LMSمديريت فراگیري
* :LCMSمديريت محتوي آموزشي
* :RTCSشبیه سازي محیو آموزشي  ،برخو
در خصوص ا زاء ،و اصطالحات فوق لطفا به ضمیمه( )3عنايت شود

*

http://vu.pwut.ac.ir
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مشخصات كاركردیِ سامانه جامع آموزش از راه دور -سجاد
الف) -تبیین زیر ساختار نرم افزاری سامانه سجاد:
به منظور جامین اليه نرم افزاري سرويسهاي آموزشي ،دانشگاه صنعت آب و برق اقدام به پیاده سازي سامانه جامع آموزش از راه دور
با امکانات استاندارد آموزشهاي جخصصي كوجاه مدت (شامل  33میدان فعالیتي)و پوشش كلیه فرآيند هاي الزمه ا راي اين دوره ها  ،كاه از بخاش
حامي آموزش جا ،ارائه آموزش را پوشش میدهد ( )LMS- LCMLS-RTCS-TMSرا مبادرت ورزيده است.
بخش اول حامي آموزش يا  ، LMSشامل كلیه فرآيند هاي ستادي  /عملیاجي جعريه شاده در روال فعاالیتي دسات انادر كااران آموزشاهاي
جخصصي (طیفي از فراگیران دوره ها جا مدرسین و مسوولین آموزش) و بخش دوم يا بخش سنجش كیفي ارزيابي  ،مورد بحث بوده و در بخش سوم
يا بخش ارائه آموزش ،محتويات درسي بر پايه بخش هاي قبلي و با حضور مسوولین آموزش و جوسو فراگیر و مدرس مورد استفاده قرار میگريد كاه
داراي سه روش :همزمان نیمه همزمان و غیر همزمان  ،میباشد.
الزم به جوضیح است ،بخش جولید درس افزار براساس وب و همچنین درس افزار و جهیه بسته آموزشی(شامل زوه و طارح درس -لاوح
فشرده حاوي درس افزار و كتب مورد نیاز مطالعه بیشتر و دستور العمل مورد استفاده از سامانه) محتواي اين بسته آموزشي را جشکیل میدهد.
سامانه مزبور بر اساس وب جهیه و پیاده سازي شده است و داراي قابلیتهاي منحصر بفرد بويژه در بخاش شابیه ساازي كاالس درس(انتقاال
جصاوير مدرس به سمت فراگیر و باعکس و وايت بورد الکترونیکي و گفتمان كالسي و از اين قس البته در شرايو اينترنت پرسرعت) با امکان ا راي
همزمان جعداد دوره آموزشي نامحدود .
شايان ذكر است ،پیاده سازي سامانه سجاد بر اساس آخرين فناوري نرم افزاري صورت پذيرفته است.بطور خالصه میتوان امکاناات نارم افازاري
سامانه سجاد در بند هاي ذيل بررسي كرد:
 -3سامانه بر اساس وب با محیو فارسي و بر اساس قواعد آموزشهاي حین خدمت كاركنان وزارت نیرو طراحي و پیاده سازي گرديده است.
 -2سامانه از دو بخش اصلي ( :حامي آموزش و ارائه آموزش جشکیل شده است )
 -1معماري اين سامانه با امکان جقسی كار در  33میدان كاري پیش بیني شده است
 -9هت سهولت استفاده و حفظ كیفیت آموزشي  ،آموزش به سه روش همزمان – نیمه همزمان – و غیر همزمان جقسی شده است
 -3نسخه پیش نمايش هت سهولت استفاده از بخشهاي نرم افزار به جفکیك كاربري جهیه شده است
 -6سامانه مزبور ،حائز فرابر (پورجال) درس افزار ساز و درس افزار بر اساس استاندارد درس افزاري  SCORMمیباشد
 -3ارائه مطالب جوضیحي و متون "كمك" هت استفاده بهینه كاربران
 -8ارجباط سامانه با بخشهاي آموزش گیرنده خاص
ب ) -زیر ساختار سخت افزاری و( امکانات ویژه ) مورد نیاز سرویسهای آموزشی:
اين بستر شامل :
 -3كارگاه استاندارد جولید نرم افزار و درس افزار مركز آموزش از راه دور
 -2كارگاه اديت خطي درس افزار )Hypermedia line edit( HLEمستقر در مركز آموزش از راه دور
 -1اطاق رايانه كارگزار امن استاندارد(حفظ شرايو استاندارد ابالغ شده ،سرمايش – برق -حفاظت فیزيك مناسب و)..براساس موازين پدافناد غیار
عامل
 -9سخت افزار هاي رايانه سرور مناسب با قدرت پردازش ويژه))HP Proliant Servers
 -3سخت افزار هاي انتقال داده
 -6رايانه هاي جدوين و برداشت سیار (دوربین هاي ديجیتال فیل و عکس برداري)
 -3استفاده از زير ساختار امنیت داده اي و ديگر ججهیزات ضروري
ج ) -زیر ساختار تدوین آرشیو دانش ومحتوی آموزشی(درس افزار ) :
كارگاه سمعي و بصري مستقر دراين دانشگاه شامل استوديو فیل برداري حرفه اي و امکانات انبي مناسب در خصوص (جهیه و جدوين حرفاه
اي بخش رسانه اي مورد نیاز درس افزار  -شامل جهیه فیل از مدرس و ديگر مايحتاج بخش رسانه اي خواهد بود)
در اين مركز آموزش از راه دور مبادرت به جهیه  14دوره آموزشي  34ساعته(11ساعت فیل ) به شیوه آموزش الکترونیکي ورزيده است .
د) -زیر ساختار های مورد نیاز از حیث نقل و انتقال داده
با جو ه به اينکه سامانه ام آموزش از راه دور نرم افزاري بر اساس وب طراحي و پیاده سازي شده است نیاز مند زير ساختار سخت افزاري از
حیث سامانه هاي نقل و انتقال داده بوده و از اين حیث اشاره و اين دانشگاه مجهز به امکانات مناسبي ه از لحاظ سخت افزاري نقل و انتقال داده و ه
مقوله پهناي باند با امکان افزايش در صورت نیاز را دارد
ه) -استفاده از کارت اعتباری شرکت در دوره آموزشی (کارت آموزش )e- Course Card
كارت آموزش مزبور حاوي مجوز استفاده از سامانه بخش  Onlineرا خواهد داشت
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فرادهي و فراگیری الكترونیكي (آموزش الكترونیكي)در ارائه آموزشهای تخصصي :

آموزش از راه دور ،روش ارائه آموزش بر اساس ديدگاه غیر حضوري است  ،اما در عصار  ICTباي
:
شك استمداد از فناوري اطالعات در اهداف راهبردي روش آموزش از اره دور استفاده خواهاد شاد .در ايان
روش آموزشي ،از راهکار هاي مختله چند رساانه مانناد اساتفاده از لوحهااي فشارده جاا اساتفاده از ويادئو
استريمنیگ (نشر وبي ويدئويي) در راستاي باال بردن راندمان و شبیه سازي محیو آموزشي اساتفاده میشاود .
فرايند هاي از بُعد مديريت آموزشي مانند ثبت نام سوابق آموزشي افراد میدانهاي عملیاجي ا زا آموزش و كلیه
فرايند هاي مفروض از طريق پايگاه داده و براساس و ه كاربري جعاملي جحت وب میسر خواهد بود.
سامانه جامع آموزش از راه دور(سجّاد):

نرم افزاري كه در پیش رو داريد حاصل برنامه ريزي و انجام جحقیقات و عملیات فني چند ساله دانشگاه صانعت
آب و برق در زمینه آموزش از راه دور ويژه ارائه آموزشهاي جخصصي بوده كه با انطباق بر طرحهاي آموزشي ديد پايه
گذاري شده است .اين دانشگاه امید دارد محیطي آموزشي پويا متّرقي و منحصر به فرد را هت عوامل دست اندر كاار
آموزشي با اين سبك شناسي فراه نموده و مسوولیت خودر را در راهبرد اهداف متعالي بیش از پیش دنبال نمايد.
آدرس هاي مرا عه به وبگاه سامانه ام آموزش از راه http://vu.pwut.ac.ir :
روند نمای آموزش دوره آموزشي(شیوه های پشتیبان آموزش):

شیوه الف) -ارائه آموزش ( فراگیري بدون ارائه پشتیباني وب از مراحل آموزشي) جهیه لوح فشرده  +ازوه خاود
آموز +آزمون ،گواهینامه
شیوه ب ) -ارائه آموزش ( فراگیري همراه آموزش شركت در دوره) جهیه لوح فشرده  +زوه  +كتاب آموزشي+
پشتیاني آموزشي برمبناي وب شامل رف ايراد درسي و گفتمان آموزشي كالسي(بر اساس امکانات سامانه آماوزش
از راه دور) +يکروز لسه حضوري رف ايراد و شركت در كارگاه  ،هت كاار عملاي و و ارائاه گواهیناماه رسامي
دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)  +پذيرائي و ناهار
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اجزا وظیفه مند "سامانه فرادهي و فراگیری الكترونیكي" مركز آموزشهای تخصصي
امورآموزش آموزش الكترونیكي

مديريت ثبت نام – جقوي آموزشي -آمار واطالعات ستادي-مباحث مالي و پشتیباني –
نظارت و امور ارزيابي-مديريت برامه ريزي – پايگاه اطالعات پرسنلي و سطوح دسترسي
و نحوه عملکرد عوامل آموزشي

TMS

Learning Content Management
system
مديريت محتوي الکترونیك

LCMS

آموزشِ
الكترونیكي
LMS
Learning Management
System
مديريت ياد گیري

RTCS

سامانه جامع

Real time Colaboration /
communication system
بخش همکاريهاي بالدرنگ آموزشي( همرمان)

درس افزار
الکترونیکي
اجصال گرا به
سامانه شامل
محتوي درسي
چند رساني اي
محتوي متني
بخش پرسش
و پاسخ

Training Management
 - Systemمديريت آموزش

همکاريهاي آموزشي :گفتگوي اموزشي برخو -آزمون -ارائه جکالیه – كوئیز -ارائه
جحقیق درسي -سامانه مديريت كالس مجازي -و...
مديريت انجمنهاي آموزشي -مشاوره اموزشي برخو -رف اشکاالت –كارجابل آموزشي -
كتابخانه الکترونیك و......

شبیه سازي
محیو
كالس
همزمان
شامل جخته
سفید
الکترونیك ،
محیو چند
رسانه ويدئو
كنفرانس
جحت وب –
گفتگوي
صوجي
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– دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

روند نما سامانه جامع آموزش از راه دور ِ مركز (آموزش الكترونیكي)
بخش ارائه آموزش بصورت Synchronize
در اين بخش از سامانه آموزش از راه دور  ،فراگیران و مدرس يك
دوره آموزشي بصورت همزمان حضور بر خو  ،و در جعامالت آموزشي
مربوطه شركت مینمايند در اين وضعیت جصوير و گفتمان متني و
صوجي بین حاضرين صورت میپذيرد -نرخ فعالیت سرور و خطوط
انتقال داده بسیار باالست
جصوير مدرس در لسات ضبو و جوسو واحد شماره  3جبديل
به درس افزار شده جا واحد  3بتواند باه فعالیاجهااي آموزشاي
خود بصورت غیر همزمان صورت پذيرد

رايانه كارگزار آموزش از راه دور
اين رايانه سرور كه میبايست امن و با جوان بااال پیکار بنادي شاده
باشد جحت نظر مدير ساامانه الياه هااي  LMS/LCMSرا باه
صورت ارائه سرويسهاي حامي آموزش و ارائه آماوزش باه عوامال
آموزش را عهده دار است -ماهیت اين رايانه كه مجهز به نرم افزار
آموزش از راه دور میباشد است

بخش خود آموز يا  LCMSمرجبو
با ساامانه مساتقر بار راياناه سارور
آموزش الکترونیکي – هت مرا عه
فراگیر و انجام فرايند هاي آموزشاي
و فراگیري  ،ور شاركت در كاالس
هاااي مجااازي میباشااد – بااه اياان
وضااعیت آمااوزش انجااام شااده را
 Asynchronyگويند.
 41درصد فعالیتهااي ساامانه هااي
آمااوزش از راه دور در اياان قساا
میباشد-چراكه اقتصادي جر و باراي
اكثر كاربران عملیاجي جر هست

مديريت نرم افزار سامانه آموزش از راه دور
بصورت مديريت امنیت و سطوح دسترسي و
همچنین نظارت بر نحوه عملکرد بخشهاي
 LMS/LCMSجوسو عموامل آموزش
گیرنده و آموزش دهنده صورت میپذيرد

كارگاه جولید درس افزار
در واق اين بخش مستندات الزم
بخاااش  LCMSرا گااارد آوري
وسپس جوسو ر اوع باه ساامانه
آمااااوزش از راه دور مسااااتندات
يکپارچااه شااده را در قالااب درس
افزار هت رويت فراگیران براروي
سامانه مركزي درج میگردد -كلیه
مااوارد زياار نظاار ماادرس انجااام
میپذيرد

مناب اولیه جولید درس افزاري معموال فیل كالس ا را شده
جوسو مدرس و اساليد هاي درسي و همچنین متون
آموزشي میباشند كه جوسو بخش درس افزار ساز سامانه
آموزش از راه دور جبديل به يك بسته يا بعبارت ديگر
كارجريج آموزشي میشوند
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) -سامانه مدیریت آموزش مرکزآموزشهای تخصصی:
کاربرد مدیریت آموزش

سامانه يکپارچه (همکاري الکترونیکي بین شركت ها  ،دفاجر ،و امور هاي آموزش هاي جخصصي به صورت
 )onlineبا استفاده از بستر شبکه داخلي و اينترنت و استفاده از فن آوري اطالعات و برنامه هاي مبتني بر
وب و بهره گیري موفق از اين فن آوري براي متحول ساختن نظارت و مديريت مستمر و پشتیباني جصمی و
نیل به هدف نهايي يعني دولت الکترونیك و دگرگوني سازمان ها در مباني سیست هاي اطالعاجي با
مشخصات  ،قابلیت ها و ويژگیهاي ذيل :
مشخصات  ،قابلیت ها و ويژگیهاي سامانه :
 -3برقراري ارجباط همزمان ( )onlineبا استفاده از بستر  Webبا مرا عه به آدرس دانشگاه صنعت آب
و برق  WWW.PWUT.AC.IRو يا به مربوطه با آدرس DSTS.PWUT.AC.IR /
 -2امکان همکاري الکترونیکي بین شركت ها  ،دفاجر ،و امور هاي آموزش هاي جخصصي به صورت
 onlineو امکان بررسي و جصمی گیري جوسو مديران ارشد.
 -1امکان كنترل و نظارت دائمي و دقیق بر روي روال ها و عملیات و جصمی گیري براي مسووالن و مديران
آموزشي و ا رايي دوره ها ( )Decision Supportبه صورت . online
 -9ايجاد وحدت كاري مجموعه دانشگاه و دفاجر جابعه بصورت  onlineدر ارجباط با آموزش هاي جخصصي.
 -3امکان ورود و دستیابي دائمي از طريق اينترنت به طور اختصاصي و ساختار يافته به اطالعات اساجید ،
مسوولین  ،كاركنان و سرپرستان  ،كاركنان دفاجر  ،كاركنان شركت ها و …
 -6ا راي كامل كلیه فرآيندهاي نیازسنجي ،هماهنگي و جشکیل و ا راي دوره هاي كوجاه مدت و ايجاد
جسري و جسهیل در روندهاي مختله از قبیل رزرو نام  ،ثبت نام و جشکیل دوره ها  ،صدور گواهینامه ها ،
پرداخت حق التدريس ها و …
 -3جشکیل بانك اطالعاجي اساجید (داخلي  -مدعو) و خبرگان و متخصصان صنعت
 -8جشکیل بانك اطالعاجي كاركنان شركت ها و موسسات مختله
 -4انجام كلیه محاسبات مالي (گواهي پرداخت حق التدريس اساجید  ،حق الزحمه مسووالن آموزشي و ا رايي
دوره ها ،گواهي دريافت صورت حساب براي شركت ها با جو ه به سطح رفاهي و آموزشي ) طبق طعرفه هاي
مصوب و يا قرارداد هاي خاص جوسو سامانه به صورت كامال خودكار .
 -31امکان مشاهده دروس گذرانده شده و نمرات كسب شده فراگیران براي مسوولین شركت ها و موسسات
مختله مربوطه
 -33ايجاد و صدور گواهینامه فراگیران با جو ه به دوره ها و نمرات ايشان به صورت خودكار.
 -32گزارش هاي آماري  ،گزارش موارد خاص  ،گزارش دوره اي  ،گزارش موردي از فعالیت هاي عملیاجي و
مديريتي اساجید  ،مسووالن و دانشکده ها به همراه جولید نمو دار هاي الزم بصورت خودكار.
 -31و ود راهنما و آموزش هاي الزم براي كار با سامانه در رابطه با كلیه میدان هاي كاري
 -39ايمني باال ( )Securityو و ود جمهیدات الزم براي آن ()Log File
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صدور گواهینامه )
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روند نمای شركت در دوره های آموزشي

بدو ورود فراگیر

معرفی نامه از شرکت متقاضی
مراجعه به امور برنامه ریزی و آموزش
جهت دریفت فرم ثبت نام و ارائه مدارک
متذکره ذیل و تکمیل فرم ثبت نام  ،واخذ
فرم تعریف سقح رفاهی از مسئول ثبت
نام

معرفی نامه از شرکت متقاضی دارای نقص

مراجعه به امور هماهنگی و ارتباط با
صنعت جهت بررسی و اقدام معرفی نامه
طی هماهنگی با شرکت متبوع
مراجعه به کالس مشخص شده در تابلو

مراجعه به دفتر امور رفاهی و اخذ امکانات

اعالنات در ساعات مقرر و حضور فعال و

رفاهی شامل لوازم التحریر و کیف

منبم در دوره آموزشی و همکاری با
مسئول آموزشی

تنبیم کاربرگ ارزیابی دوره آموزشی و
ارائه کاربرگ مزبور به مسئول ارزیابی
در ساعات پایان دوره اموزشی

در روز پایان دوره  ،مراجعه به
اداره برنامه ریزی و آموزش
جهت تکمیل نواقص اطالعات
و پرونده آموزشی و اخذ برگ
گواهی حضور در دوره آموزشی
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شرح خدمات و وظایف امور امور برنامه ریزی و اجرای دوره ها:
 -3پذيرش و ثبت نام فراگیران در هر دوره
 -2هماهنگي با امور رفاهي و معرفي فراگیران هر دوره هت بهره برداري از غذاخوري ،مهمانسرا،سايت
كامیپوجر ،جلفن ،كتابخانه و دريافت لوازم و التحرير
 -1ارجباط مستمر و هماهنگي با مسوولین دوره ها
 -9برنامه ريزي كالسها و امکانات كمك آموزشي
 -3صدور گواهي حضور در دوره در پايان هر دوره و ارائه به فراگیران
 -6اعالم هزينه آموزشي و صدور صورجحساب هت شركتها و ارجباط مستمر با مسوولین آموزش و امور
مالي شركتها
 -3صدور گواهینامه
 -8ارزيابي و نظارت بر ا راي دوره ها
 -4محاسبه حق التدريس اساجید داخلي ( شش ماهه ) و مدعو
 -31صدور گواهي جدريس براي اساجید
 -33صدور گواهي ريز نمرات براي فراگیران
 -32پیگیري دريافت مجوز براي دوره هاي ديد
 -31ارجباط با دفتر آموزش وزارت نیرو
 -39بررسي پرونده فراگیران هت دريافت گواهینامه نوع دوم
 -33صدور گواهینامه نوع دوم و ارسال مدارك به دفتر آموزش
 -36جنظی قرارداد حق التدريس اساجید
 -33معادل سازي دوره ها
 -38جهیه آمار و اطالعات
 -34جهیه آمار هاي دوره اي از كاركردهاي آموزشي نظیر نفر ماههاي مقايسه از پیشرفت
 -21جهیه برنامه عملیاجي هت سال آجي
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شرح وظایف امور هماهنگی و ارتباط با صنعت:
 -3هماهنگي و پیگیري برگزاري دوره هاي در خواساتي شاركتهاي آب ،آب و فاضاالب شاهري و
روستايي ،آبیاري و زهکشي
 -2هماهنگي و برگزاري دوره هاي زبان خار ي ،دوره هاي عمومي و جخصصي كامپیوجر و برگزاري
آزمون جعیین سطح زبان انگلیسي كلیه شركت ها
 -1هماهنگي و پیگیري برگزاري كلیه دوره هاي بخش اداري و مالي كلیه شركت ها
 -9هماهنگي و برگزاري دوره هاي آموزش از راه دور
 -3هماهنگي و پیگیري برگزاري دوره هاي درخواستي برق و انرژي هت كلیه شركت ها
 -6بازاريابي و پیگیاري دوره هااي خااص و وياژه وزارت نیارو و صاناي نفات ،گااز ،پتروشایمي،
پااليشگاه ها و ساير صناي كشور
 -3جهیه و ارسال بروشور و فراخوان برگزاري دوره براي كلیه شركت ها
 -8جهیه صورجحساب هاي ماالي دوره هااي باین المللاي و دوره هااي خااص مرباوط باه اعاالم
هزينه هاي صادره از اين امور
 -4جهیه و جنظی قراردادهاي آموزشي ،رفاهي و  ...دوره ها و اخذ امضاء طرفین جا حصول پايان كار
 -31جهیه و پیگیري اسناد مناقصه شركت ها در فراخوان ها براساس موارد خواسته شده شركت ها
 -33هماهنگي و پیگیري برگزاري آزمون هاي استخدامي و ارجقا شغلي ،جهیاه صورجحسااب هااي
مالي و ...
 -32جهیه و پیگیري نامه هاي اعالم قطعیت دوره ها و ارسال به شركت ها
 -31جهیه و جنظی جقوي فیزيکي و لوح فشرده مركز آماوزش هااي جخصصاي و ارساال باه كلیاه
شركت ها
 -39جهیه بروشور براي دوره هاي خار ي و دوره هاي خاص و ارسال به شركت هاا و پیگیاري جاا
حصول نتیجه
 -33ثبت اطالعات مشخصات دوره ها به سامانه مركز آموزش هاي جخصصي
 -36انجام كلیه امورات اجوماسیون اداري
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پیوست0

آمار دوره های برگزار شده

گزارش مقايسه اي آمار دوره هاي كوجاه مدت برگزارشده طي سالهاي 3136
جا3141
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سال

9372

9377

9373

9371

9334

9339

9332

9333

9333

9331

9332

9337

9333

9331

9314

تعداد دوره ها

223

136

392

932

314

813

3383

3836

3436

3848

3431

3836

3321

2336

3269

2292

1964

3162

3313

6881

4311

8932

36911

34398

23898

21349

12381

26339

23131

34146

نفرماه اجرا شده

2619

1341

9932

3933

3416

8616

31238

4948

8663

4611

33142

31343

4381,3

4311,8

6331,1

تعداد نفر دوره

31

4,2

31

32,18

33

32

3

8,3

4,3

33,3

32,2

33,2

نفرساعت

13298
1

911811

319291

636321

498321

3116121

3226361

3314361

3114121

3333461

3163191

3221911

تعداد کل شرکت
کننده

گزارش مقايسه اي آمار دوره هاي كوجاه مدت برگزارشده طي سالهاي  3136جا3141
35000
هادوره تعداد

30000

ل تعداد
تك
كنندهشرك

25000
شده اجرا نفرماه

20000
15000
10000
5000
0
1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

