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  مقدمه 
ـ منظور بسط و توسعه آموزش در شرکتهاي مشاور و پیمانکار طـرف قـرارداد بـا شـرکتهاي توز     هب ع ی

نیـروي انسـانی شـرکتهاي     جریان مستمر کسب دانش و مهارت و در راستاي حمایت از ،نیروي برق

آمـوزش   دستورالعمل اجرایـی  و همچنین ایجاد نظام آموزشی یکپارچه و منظم،حین خدمت  درمذکور 

  .گردد و ابالغ می دوینتنیروي انسانی شرکتهاي مشاور و پیمانکار 

  هدف - 1

  تعریف فرایند آموزش پیمانکاران -1-1

  روند آموزش پیمانکارانسازي  یکسان -2-1

حصول اطمینان از کفایت توانمندي منابع انسانی شاغل در بخش خصوصی براي انجام طرحها  -3-1

  و فعالیت هاي قابل واگذاري از سوي صنعت برق 

  افزایش کارایی  و اثربخشی عملکرد شرکت هاي مشاوره اي و پیمانکاري   -4-1

  

  محدوده اجرا - 2
 
  زیع نیروي برق سراسر کشور  کلیه شرکتهاي تو -1-2

  نیروي برقشرکتهاي مشاور و پیمانکار بخش توزیع  -2-2 

  سازمان فنی وحرفه اي  و مراکز ارزیابی، موسسات آموزشی و پژوهشی مورد تائید وزارت نیرو -3-2 
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 مسئولیت اجرا - 3
  
ـ        عالیه مسئولیت نظارت -1-3 ابع انسـانی و  بر حسن اجراي ایـن آئـین نامـه  بـر عهـده معـاون من

  .باشد تحقیقات شرکت توانیر می
  
مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این دستورالعمل  در شرکت هاي توزیع نیروي برق  برعهده  -2-3 

  . باشد میذیربط  مدیر عامل شرکت 

  
  و اختصارات اصطالحات تعاریف -4
  تعاریف اصطالحات -4- 1
  توسط فراگیر  عبارت است از قدرت انجام کار : توانایی -4- 1-1
  
  عبارت است از داشتن اطالعات مقدماتی توسط فراگیر : آشنایی-2-1-4

  به مفهوم داشتن اطالعات کامل : شناسایی -3-1-4

  به مفهوم مبانی مطالب تئوري : اصول -4-1-4

 وزارت آمـوزش و  ،کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم:  مدارك تحصیلی -5-1-4

هـاي شـغلی طـرح مهـارت      اي که در شرایط احراز رشـته   سازمان فنی وحرفهو  وزارت نیرو ،پرورش

  .توزیع  پیش بینی شده است

شامل اطالعات پرسنلی نیـروي انسـانی شـرکتهاي    شناسنامه آموزشی  :شناسنامه آموزشی -6-1-4  

  . باشد می) امهن آیینبر اساس این (هاي آموزشی مورد نیاز  عناوین دوره و مشاور و پیمانکار
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فرایندي است که طی آن میزان کفایت توانمندي هـاي افـراد بـا      :ارزیابی و تعیین صالحیت -7-1-4

  .توانمندي هاي الزم براي انجام بهینه ي فعالیت مورد نظر تعیین می گردد 

  شامل نیروي انسانی شاغل): افراد حقوقی ( نیروي انسانی شرکتهاي مشاور و پیمانکاري  -4- 8-1

   .در شرکتهاي مشاور و پیمانکار صنعت برق می باشد) تمام وقت یا پاره وقت(

شـامل آن دسـته از افـراد متقاضـی اشـتغال در       :)افـراد حقیقـی  (نیروي انسانی غیرشـاغل   -9-1-4

  .شرکتهاي مشاور و پیمانکاري و سایر افراد داوطلب ارزیابی و تعیین صالحیت می باشد

  

  :اختصارات تعاریف -2-4

دن یاي پس از گذران حرفه مدرکی است که براساس ضوابط سازمان فنی و :گواهینامه مهارت -4- 1-2

مراکز  حرفه اي و هاي آموزشی در چارچوب استانداردهاي مربوطه، از سوي  سازمان فنی و دوره

  .آموزشی مورد تایید آن سازمان  صادر،  اصالح و تمدید می گردد

  ن یهاي افراد بر اساس ا ت که متناسب با سطح توانمنديمدرکی اس: کارت صالحیت -4- 2-2

  . مراکز ارزیابی  صادر،اصالح و تمدید می گرددیا  از سوي  شرکت توزیع نیروي برق دستورالعمل

شامل آن دسته از مراکز ذیصالح دولتی یا خصوصی موجود و مراکزي که از   :مراکز ارزیابی  -4- 3-2

عهده دار  وبط مربوط در بخش خصوصی تاسیس و راه اندازي شده این پس با  رعایت قوانین و ضوا

  . امر ارزیابی می باشند

شامل آن دسته از مراکز ذیصالح دولتی یا خصوصی مورد تائید سازمان فنـی   :مراکز آموزشی -4-2-4

  . دنباشمی حرفه اي که عهده دار امر آموزش نیروي انسانی  و
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ر،  نمونه اي از سازمانهاي متمرکز بر دانش می باشند کـه  شرکتهاي مشاو: شرکتهاي مشاور -5-2-4

با هدف حل مسایل و رفع نیازهاي مشتریان خود با رعایت قوانین مربوط تاسیس شده به ثبت رسیده 

و توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوري  ویا دیگر مراجع ذیصالح تعیـین  

ــد شــرایط تشــخی  ــده و واج ــین   صــالحیت گردی ــه تعی ــوط ب ــوزه هــاي مرب   ص داده شــده و در ح

  ها طراحی و نظارت در صنعت برق با رعایت استانداردها و ضوابط مربوطـه، ارائـه خـدمات    استراتژي

  . می نماید 

 شرکتهاي حقوقی واجد شرایط که با رعایت قوانین مربوط تاسیس و:  شرکتهاي پیمانکاري -4- 6-2

  بهره برداري و تعمیرات سیستم ها،اسیس، نصب، راه اندازي، به ثبت رسیده باشند و در زمینه ت

تامین خدمات  با رعایت استانداردها و ضوابط  تاسیسات و یا تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و

  . مربوطه فعالیت می نمایند

کلیه نیروي انسانی شاغل و غیر شاغل شـرکتهاي مشـاور و پیمانکـار کـه براسـاس      : فراگیر -7-2-4
  معرفی مسئولین ذیربط در دوره هاي کوتـاه مـدت شـرکت مـی کننـد در ایـن نظـام فراگیـر نامیـده          

 .می شوند

مدیر دفتر ایمنی، مدیر دفتر واحد تخصصی مربوطه، و مـدیر دفتـر    ،مدیر دفتر آموزش  :کمیته-8-2-4

کارگران  بایست نسبت به تشکیل  کمیته تعیین سطح مهارت مدیر دفتر آموزش می. می باشد حراست

  .اقدام نماید
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  دستور انجام کار -5
  روش و ضوابط اجرایی -1-5

گـردد،   براي سهولت در انجام کار، خالصه شناسنامه آموزشی نیز توسـط شـرکت متبـوع تنظـیم مـی     

  . بطوریکه اطالعات آن در این نظام مبناي صدور گواهینامه سطح صالحیت خواهد بود

هاي آموزشی و پذیرش آنان در مراکـز آموزشـی از تـاریخ     دوره معرفی افراد جهت شرکت در: تبصره

  .ابالغ این دستورالعمل براساس محتویات شناسنامه آموزشی خواهد بود

مشاورین و غیره می بایست پـس از پذیرفتـه شـدن و عقـد      ،با توجه به شرایط مناقصه پیمانکاران  

فی عوامل اجرایی داراي مدارك مورد تائید قرارداد ظرف مهلت مقرر قبل از شروع  پروژه نسبت به معر

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط اشاره شده توسط برنده مناقصـه،  .  وزارت نیرو اقدام نماید

   .کارفرما می تواند نسبت به لغو قرارداد و دریافت خسارات اقدام نماید

  .اهمیت و مبلغ ریالی آن دارد تعداد نیروي انسانی مورد نیاز بستگی به نوع پروژه ،  :   1تبصره 

بایست در اسناد مناقصات فعالیتهاي اجرایی خود آموزش پیمانکاران را  شرکتهاي توزیع می: 2تبصره 

نظارت بر نحوه هزینه کرد آن . در هزار هر قرارداد را به این امر اختصاص دهند  5پیش بینی و حداقل 

  .باشد بر عهده مدیر آموزش شرکتها می

واحد اجرائی موظف است هر سه ماه یکبار نسـبت بـه بررسـی وضـعیت عوامـل اجرایـی         : 3تبصره 

  . پیمانکاران و مشاوران از نظر سوابق آموزشی ، اجتماعی و اخالقی اقدام نماید

بایست نسبت به تشکیل  کمیته تعین سطح مهارت کارگران پیمانکار با اعضاي  مدیر دفتر آموزش می 

  دمشروحه ذیل اقدام نماین
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  مدیر دفتر آموزش .1

 مدیر دفتر ایمنی .2

 مدیر دفتر واحد تخصصی مربوطه .3

     مدیر دفتر حراست .4

یجـاد بانـک اطالعـات از پیمانکـاران،     نسبت به ا میبایست آموزشیموسسات   وشرکتها :   4تبصره  

م  ن و کارکنان آنان که شامل سوابق فردي، آموزشی و غیره باشد اقدام و از اطالعات فوق هنگامشاورا

   .برنامه ریزي و اتخاذ تصمیم استفاده نمایند

  دوره هاي آموزشی -5- 2
  :آموزشهاي پیمانکاري با در نظر گرفتن محتوا،  به دو دسته فنی و غیر فنی تقسیم می گردند

  آموزشهاي مشاغل کارگري فنی و غیرفنی -1-2-5

ري صنعت برق بـا در نظـر   نیروي انسانی شرکتهاي مشاور و پیمانکا مشاغل کارگري فنیآموزشهاي  

  .گردد به سه درجه مختلف تقسیم می و ماهیت شغل گرفتن ماهیت دوره ها

این آموزشها با هدف ارائه دانـش ، مهـارت و ایجـاد بیـنش در     ): پایه(  3نیروي کار درجه   -1-1-2-5

توسـط   پرسنل شرکتهاي فوق االشاره اجرا میگردد که در ابتداي شروع به کار ضرورت فرا گیـري آن 

  . ران الزامی استیفراگ

افرادي که دوره هاي اشاره شده در این سطح را با موفقیـت بگذراننـد داراي  کـارت    : تبصره  
  .خواهند شد  که معرف درجه پایه مهارت فنی  می باشد  رنگ آبی صالحیت با
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دوره هاي آموزشی مورد نیاز نیروي کار درجه سه مشـاغل بهـره   -1-1-1-2-5
  :سعه وبهینه سازي برداري ،تو

 132-"ویـرایش جدیـد  "اسـتاندارد اصـلی   (  2فن ورز شبکه هوایی بـرق درجـه     -1-1-1-1-2-5
  1پیوست ) ساعت 

ساعت  181-"ویرایش جدید"استاندارد اصلی(  2فن ورز خطوط زمینی برق درجه  -2-1-1-1-2-5
  2پیوست ) 
  42-"جدیـد "اسـتاندارد اصـلی  (فن ورز ایمنی وکنترل ضـایعات در توزیـع بـرق      -3-1-1-1-2-5

   3پیوست ) ساعت 
براي اخذ کارت صالحیت به رنگ آبی گذراندن یکی از دو دوره اول  به همراه دوره سوم :  توجه 

  .کافی میباشد

بخش خـدمات  دوره هاي آموزشی مورد نیاز نیروي کار درجه سه-2-1-1-2-5
  : مشترکین 

 132-"ویـرایش جدیـد  "اسـتاندارد اصـلی   (   2فن ورز شبکه هوایی برق درجـه    -1-2-1-1-2-5
  1پیوست ) ساعت 

پیوسـت  ) سـاعت  32-استاندارد فرعی(دوره آموزشی قرائت کنتور خانگی و تجاري  -2-2-1-1-2-5
4  
  :دوره هاي آموزشی ویژه متصدیان خدمات مشترکین -3-2-1-1-2-5
  5پیوست )تساع 10-استاندارد اصلی(مسئول بایگانی خدمات مشترکین -4-2-1-1-2-5
  6پیوست )ساعت 14-استاندارد اصلی(مسئول دبیرخانه خدمات مشترکین -5-2-1-1-2-5
   7پیوست )ساعت 28-استاندارد اصلی(مسئول پذیرش متقاضی و مشترك  -6-2-1-1-2-5

ـ بق یباشد ولیم یدوره الزام)5-2-1-1-2-1(1فیدوره رد:تبصره ـ ه دوره هـا بسـته بـه ن   ی از انتخـاب  ی
  . گرددیم
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  :ط احرازشرای
  ) حا برقیترج(دارابودن حدا قل مدرك تحصیلی دیپلم :مدرك تحصیلی )الف 
  برخورداري از سالمت جسم وروح  مناسب و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه :  یتوانائ) ب 
  گذراندن دوره هاي آموزشی مندرج در سطح یک  :  مهارت ) ج 
  
 دانشـی ا براي رفـع کاسـتی هـاي مهـارتی و     این آموزشه :)ماهر(  2نیروي کار درجه   -2-1-2-5

مشمولین ارائه می گردد و معموالً در امتداد آموزشهاي قبلی بوده و ضمن یادآوري آموخته هـاي قبلـی   
 .نسبت به گذراندن دوره هاي آموزشی اقدام می گردد

ت افرادي که موفق به گذراندن دوره ها در ایـن سـطح مـی گردنـد ، موفـق بـه اخـذ کـار        ): تبصره ( 
  . میگردند  که معرف سطح دو صالحیت ماهر می باشد ، رنگ نارنجی با یتصالح

  
دوره هاي آموزشی مورد نیاز درجه مهارت ماهر مشـاغل بهـره بـرداري ،توسـعه      -1-2-1-2-5

وبهینه سازي شامل تعمیرا ت هوایی ، اتفاقات وعملیات ، باالنس خطوط ، سرویس پستها ، تعمیـرات  
 )خط گرم(فیابر ، تعمیرات شبکه هاي هوایی فشار ضعزمینی ، روشنایی مع

ویرایش "استاندارد اصلی ( 1درجه  400v-20kvفن ورز شبکه هوایی برق   -5- 2-1-2- 1-1
       8پیوست )ساعت 106-"جدید

  80-"ویـرایش جدیـد  "اسـتاندارد اصـلی  (  1فن ورز خطـوط زمینـی بـرق درجـه      -2-1-2-1-2-5
       9پیوست)ساعت

-فن ورز تعمیر شـبکه هـاي هـوایی و زمینـی و تجهیـزات برقـدار فشـار ضـعیف          -3-1-2-1-2-5
  10پیوست )ساعت 75-استاندارد اصلی(گرم خط

پیوست )ساعت  95-استاندارد فرعی(دوره  آموزشی نصب و احداث پستهاي توزیع  -4-1-2-1-2-5
11  

  24پیوست )ساعت 31-استاندارد اصلی(استاندارد احداث شبکه کابل خود نگهدار -5-1-2-1-2-5
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  : بخش خدمات مشترکین  دوره هاي آموزشی مورد نیاز درجه مهارت ماهر  -2-2-1-2-5
  12پیوست )ساعت 43-استاندارد فرعی(قرائت کنتور مشترکین دیماندي  -1-2-2-1-2-5
 32-اسـتاندارد پیشــنهادي (فـن ورز نصـب کنتــور و اصـالح سـرویس انشــعابات      -2-2-2-1-2-5

  13پیوست )ساعت
  14پیوست )ساعت 20-استاندارد اصلی(فن ورز بازدید از محل و برآورد انشعاب -3-2-2-1-2-5
  15پیوست )ساعت 20-استاندارد اصلی(وصول مطالبات-قطع و وصل انشعابات  -4-2-2-1-2-5
  :دوره هاي آموزشی ویژه متصدیان خدمات مشترکین -5-2-2-1-2-5
  16پیوست )ساعت 12-د اصلیاستاندار(اپراتور تشخیص  -6-2-2-1-2-5
  17پیوست )ساعت 16-استاندارد اصلی(مسئول و پاسخگوي تشخیص -7-2-2-1-2-5
  18پیوست )ساعت 14-استاندارد اصلی(مسئول اصالح صورتحساب   -8-2-2-1-2-5
  :شرایط احراز 

  ) حا برقیترج(دارابودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم:مدرك تحصیلی )الف 
  داري از سالمت جسم وروح  مناسب برخور:  یتوانائ) ب 
براي مدرك فوق دیپلم ودیپلم بـرق حـداقل   ) پایه  ( اخذ تجربه کار مرتبط درسطح یک  :  تجربه )ج 
  .سال وسایر مدارك یا پایین تر  حداقل سه سال 2
  بر رعایت اصول ایمنی یاخذ تایید دفتر ایمنی وکنترل ضایعات مبن: ایمنی ) د 
  2مندرج در درجه  مرتبط با نوع فعالیت ي آموزشیگذراندن دوره ها) ه 
مهارتی مشـمولین   -این آموزشها براي ارتقاءسطح علمی :)متخصص( 1نیروي کار درجه   -3-1-2-5

ارائه می گردد  و در راستاي ایجاد توانمندي جهت هدایت و رهبري گروه هاي کاري و همچنین کسـب  
  . رددمهارتهاي الزم در حد استاندارد انجام می گ

رنـگ   موفق به اخذ کارت صالحیت بـا   افرادي که موفق به گذراندن در این سطح می گردند ،: تبصره

  . می باشد   که معرف سطح مهارت متخصص  میگردد ، سبز
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 دوره هاي آموزشی مورد نیاز درجه مهارت متخصص مشاغل بهره برداري ،توسـعه و  -1-3-1-2-5

  :بهینه سازي 

) سـاعت 328 -استاندارد اصلی(تعمیر شبکه هوائی توزیع به روش خط گرمفن ورز -1-1-3-1-2-5
  19پیوست 

 48-اســتاندارد فرعــی (دوره  آموزشــی تعمیــر و نگهــداري پســتهاي توزیــع    -2-1-3-1-2-5
  20پیوست )ساعت

دوره آموزشی آشنایی با شیوه هاي تهیه صـورت وضـعیت ، صـورتبرداري وتحویـل     -3-1-3-1-2-5
  )طراحی دوره بر عهده شرکتهاي توزیع با توجه به شرایط خاص خود(ویژه سرپرستان-وتحول 

 29-اسـتاندارد اصـلی  (استاندارد بهره برداري از تجهیزات و کابلهـاي خودنگهـدار   -4-1-3-1-2-5
  25پیوست )ساعت

  26پیوست ) ساعت 60-استاندارد اصلی(استاندارد مفصل بندي کابلهاي برق-5-1-3-1-2-5
  
  بخش خدمات مشترکین آموزشی مورد نیاز درجه مهارت متخصصدوره هاي  -2-3-1-2-5
  21پیوست )ساعت 26-استاندارد اصلی(مامور نظارت و خدمات فنی مشترکین برق  -1-2-3-1-2-5

  :شرایط احراز
  )حا برقیترج(دارابودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :مدرك تحصیلی )الف 
  اسب برخورداري از سالمت جسم وروح  من:  یتوانائ) ب 
سـال ،   2براي مدرك فوق دیـپلم بـرق حـداقل    ) ماهر(اخذ تجربه کار مرتبط درسطح دو :  تجربه )ج 

  سال و سایر مدارك  حداقل چهار سال3دیپلم برق حداقل
  بر رعایت اصول ایمنی یاخذ تایید دفتر ایمنی وکنترل ضایعات مبن: ایمنی ) د 
  3مندرج در سطح لیت مرتبط با نوع فعاگذراندن دوره هاي آموزشی ) ه 
  :اعتبارکارت صالحیت  

  .سال می باشد  5سال و کارت سبز  4سال و نارنجی  3مدت اعتبار کارتهاي آبی  •
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مـی    شرط تمدید مدت اعتبار کارتها ، گذراندن حداقل یک دوره مـرتبط و از نـوع بـازآموزي    •

 . باشد

   فنیمشاغل کارگري غیرآموزشهاي  -2-2-5

  :121 فوریتهاي برق -2-5- 1-2
 زات و شبکه هاي توزیعیدوره آموزشی آشنایی با تجه - 2-5- 1-2- 1           

  ...)  ن ویخدمات مشترک(برق  ين نامه هایبا آئ ییآشنا یدوره آموزش- 2-2-5- 2-1
  121دوره اموزشی اپراتوري وپاسخگویی سامانه - 2-2-5- 3-1
 )سه مهارت اول ICDL (دوره آموزشی- 2-2-5- 4-1

  :شرایط احراز
  دارابودن حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم برق:مدرك تحصیلی )لف ا

انجـام کـار    یبـاال، توانـائ   یبرخورداري از سالمت جسم وروح  مناسب ، روابط عمـوم  :توانائی ) ب 
  وتری، قدرت تکلم مناسب ، تسلط کار با کامپ یفتیش
  

  فنیمشاغل کارشناسی فنی و غیرآموزشهاي -3-2-5

 رت مهندسی ونظا -2-5- 1-3
  دوره آموزشی استانداردهاي شبکه هاي توزیع   - 2-5- 3- 1-1           

  از دیدگاه ناظرین دوره آموزشی ایمنی توزیع- 3-2-5- 2-1
  27وست یپ)یاستاندارد اصل(عیتوز يو توسعه شبکه ها یاستاندارد طراح- 2-5- 1-3- 3
  28ست ویپ)یاستاندارد اصل(عیتوز ياستاندارد نظارت بر شبکه ها- 3-2-5- 4-1
 دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه - 3-2-5- 5-1
 یفن یسیدوره گزارش نو- 3-2-5- 6-1

 :شرایط احراز
  سانس برقیدارابودن حداقل مدرك تحصیلی ل :مدرك تحصیلی )الف 
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کار با  یخوب ، توانائ یبرخورداري از سالمت جسم وروح  منا سب ، روابط عموم :توانائی ) ب 
با نرم  یزات و شبکه هاي توزیع ، آشنائی، آشنایی با تجه یفن یسیگزارش نو ی، توانائوتریکامپ

  یتخصص يافزارها
  ع برقیسال سابقه کار در توز 1حداقل   :تجربه )ج 
  
 GISکاردان وکارشناس   -5- 3-2- 2

  )22پیوست (GIS دوره آموزشی اصول ومبانی  - 3-2-5- 1-2
 )23وست یپ(  GIS ع ویتوز يون شبکه هایزاسیاندوره آموزشی آشنایی با مک- 3-2-5- 2-2
 دوره آموزشی آشنایی با شبکه هاي توزیع برق واستانداردهاي مربوطه- 3-2-5- 3-2

  
 خدمات وپشتیبانی  -2-5- 3-3

 29پیوست ) ساعت 10(استاندارد مهارت و آموزشی  آبدارچی  - 3-2-5- 1-3
 یتامین یاظتاستاندارد مهارت و آموزشی  متصدي خدمات حف- 3-2-5- 2-3
 30پیوست )ساعت100(
 31پیوست)ساعت 70(استاندارد مهارت وآموزشی مسئول دبیرخانه وبایگانی - 3-2-5- 3-3
 32پیوست )ساعت88(استاندارد مهارت وآموزشی بایگان   - 3-2-5- 4-3
 33پیوست )ساعت70(استاندارد مهارت وآموزشی مسئول دفتر  - 3-2-5- 5-3
موزشی کاروري با دستگاههاي هیدرولیک باالبر وجراثقال استاندارد مهارت وآ- 3-2-5- 6-3
                                                                                                                                 34پیوست )ساعت 24(

 :شرایط احراز

  دارابودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم :مدرك تحصیلی )الف 
خوب ،ادب و نزاکت باال،  یمومبرخورداري از سالمت جسم وروح  منا سب ، روابط ع :توانائی ) ب 
 ییجابجا یی، توانا) بسته به شغل مورد نظر(ط کاریمح یل ولوازم وآراستگیدمان وسایچ ییتوانا

پ یوتر و تایکار با کامپ ی، توانائ) بسته به شغل مورد نظر( يزات وملزومات اداریوانتقال تجه
 ، ) بسته به شغل مورد نظر(یگانی، انجام امور مربوط به با) بسته به شغل مورد نظر(نامه
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 خدمات مالی -4-3-2-5

 دوره آموزشی آشنایی با قانون تامین اجتماعی  - 3-2-5- 1-4
 دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات مالی - 3-2-5- 2-4
 دوره آموزشی آشنایی با قانون مناقصات - 3-2-5- 3-4
 دوره آموزشی آشنایی با بودجه ریزي عملیاتی - 3-2-5- 4-4
  دوره آموزشی آشنایی با نحوه تنظیم گزارشات مالی - 3-2-5- 5-4
  
 

  :شرایط احراز

 ن مشابهیا عناوی يپلم حسابداریدارابودن حداقل مدرك تحصیلی فوق د :مدرك تحصیلی )الف 
کار  انجام ی،توانائ يبا آمار کاربرد ی، آشنائ يو حسابدار یمال يستمهایبا س یآشنائ :توانائی ) ب 
  مناسب یو روح یجسم ییوتر، توانایکار با کامپ یانائ، تو یگروه

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : شماره سند            
  : تاریخ صدور          
  : شماره تجدید نظر 
  :تاریخ تجدید نظر  

  نظام آموزش و توسعه نیروي انسانی

 

  
  نيرو نيرو وزارت وزارت 

  شركت مادرتخصصي توانير شركت مادرتخصصي توانير   

 آئین نامه آموزش پیمانکاران
 

       
  19از  15 صفحه                                                                                                                               امضاء    ..............................................................................................

 
 

  
  فلوچارت اجرائی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شروع

 ين سطحياعالم به پيمانكاران براي معرفي كارگران به منظور تع
  

  رمانكاكميته تعيين سطح مهارت كارگران پي

  بررسي سوابق دريافت شده
 1 كميته

  بررسي اوليه تعيين سطح
 كميته

دي مبت يمتقاضآيا 
 اشدميب

اعالم به دفتر آموزش براي شركت در دوره 
 سطح پايه هاي

اخذ آزمون   آيا نياز به
 مهارت ميباشد

  )يت حرفه ايصالح(يمعرفي براي اخذ آزمون مهارت فن
 ته يکم

آيا فرد در آزمون 
 موفق شده

  شركت در دوره هاي آموزشي مربوط به سطح
 )تحت نظارت دفتر آموزش(متقاضي 

 بلي

 خير
 خير

 بلي

 خير

 بلي

  )يت حرفه ايصالح(يت فناخذ آزمون مهار 
 يو حرفه ا يسازمان فن يدفترآموزش با هماهنگ



  : شماره سند            
  : تاریخ صدور          
  : شماره تجدید نظر 
  :تاریخ تجدید نظر  

  نظام آموزش و توسعه نیروي انسانی

 

  
  نيرو نيرو وزارت وزارت 

  شركت مادرتخصصي توانير شركت مادرتخصصي توانير   

 آئین نامه آموزش پیمانکاران
 

       
  19از  16 صفحه                                                                                                                               امضاء    ..............................................................................................

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با موفقيت ) ها(دوره 
 تمام شد

 صدور كارت مهارت سطح مربوطه
دفتر (شرکت /  )ذيصالح(مراكز آموزش دهنده

 )آموزش و دفتر ايمنی

  درج در بانك اطالعات
 دفتر آموزش

 خير

يبل

ي

 پایان



  : شماره سند            
  : تاریخ صدور          
  : شماره تجدید نظر 
  :تاریخ تجدید نظر  

  نظام آموزش و توسعه نیروي انسانی

 

  
  نيرو نيرو وزارت وزارت 

  شركت مادرتخصصي توانير شركت مادرتخصصي توانير   

 آئین نامه آموزش پیمانکاران
 

       
  19از  17 صفحه                                                                                                                               امضاء    ..............................................................................................

 
 

  :نترل سندك
  
  صدور سند -1
q سند با ضوابط آئين نامه توليد، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد.  
  

  …… …………….……………………………………………………………………………… :سمت  ...................…………………………………………………………………………… ..... :ادگي كنترل كننده نام و نام خانو
  
  
  دریافت سند و کنترلهاي الزم -2

  .……………………………………………………: تاريخ دريافت سند     …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………: نام سازمان
q  كامل است) …تعداد اوراق، خوانايي و (سند از نظر شكلي.  
q سند در فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.  
q اعتبار مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بي.  

  …………….………………….………………………………………………… :سمت ……………                                   .………………….………………………………………………… :نام و نام خانوادگي كنترل كننده 
  
  
  برداري بهره -3

  …………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………………: نام واحد سازماني 
q  دريافت سند                                                              تاريخ :…………………………………..…………………………….……....  
q  خاتمه دوره اجرا                                                         تاريخ :……………………………………………………….……………..  

  ..…….……………………………………………………………… :سمت     .……………….………………….…………………………………………………… :كننده  نام و نام خانوادگي دريافت
  

  ابطال سند
  ….…………….………………….…………………………….………………….……………………………: به استناد   …………….………………….…………………………………………………: در تاريخ اين سند 

  .ابطال گرديد……………          .…………………………………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………
  ….………………….………………………… :سمت            ….………………….…………………………….………………….………………………… :كننده  النام و نام خانوادگي ابط

  
 

  
  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد

  )صادركننده(

  
  

  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد
  )دريافت كننده(

  
  كننده مهر واحد دريافت

  )كننده استفاده(

  
  مهر و امضاء


