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 آقاي دكتر فدايي جناب

 هاي تخصصي صنعت آب و برقسرپرست محترم موسسه آموزش 
 

هاي تخصصي صنعت آب و موسسه آموزش ١٢١١ـ مجوز آموزشي سال  توانمندسازي موضوع:

 برق
 

 با سالم،

ها و دفاتر تحت   سازمانی در سال جاري در مجتمع -شغلی یهاي آموزشوسيله با برگزاري دورهبدين

 گردد.ن موسسه، با رعاي  شرايط زير موافق  میپوشش آ

هتاي نتت   آو و بتر ،    شترت   1911هاي آموزشی براساس تقويم آموزشی ستال  اجراي دوره -1

آخرين مصوبات طابق و مونهمين جلسه تميته توانمتدسازي متابع انسانی وزارت نيرو مصوو پتجاه

 ابالغی.

مشاغل اختصانی و عمومی نت   آو و بر  براساس سرفصل و هاي آموزشی اجراي تليه دوره -2

 ها.ساع  متدرج در بانک اطالعاتی دوره

هاي پيمانکتار در  انسانی شاغل در شرت  اي نيرويهاي آموزشی نالحي  حرفهاجراي تليه دوره -9

برداري و ت مير و نگهداري تاسيسات و تجهيزات نتت   آو و بتر  وموعتوخ باشتتامه     امر بهره

 تميتتته مصتتوبات براستتاس وزيتتر محتتترم نيتترو   10/1/1912متتور   111/01/21292/12شتتماره 

 .وزارت نيروابسته تاب ه و وهاي نيازهاي شرت و  وزارت نيرو انسانی متابع توانمتدسازي

تاب ته و  هتاي  شترت  هاي آموزشی سطح تارگري متتاسب با نيازهتاي  طراحی و اجراي تليه دوره -2

 .وزارت نيرووابسته 

هتاي دوتتتی، آزاد   و يتا دانشتگاه   هاگيري از مدرسين مجتمعبهرههاي آموزشی با اجراي تليه دوره -0

علوم، تحقيقات و فتاوري و يا خبرگان نت    اسالمی و موسسات آموزشی عاتی وابسته به وزارت

دستورات مل نحوه احتراز نتالحي  تتدري  و    "هاي مرتبط با محتواي دوره وبا رعاي  با تاصص
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سازمان اداري و استادامی تشتور   "هاي آموزشی تارتتان دوت اجراي برنامه تربي  مدرسان دوره

هتاي شتغلی ت     الحي  مدرستان دوره نامته تاييتد نت   شتيوه "و  21/6/19متور    282160به شماره 

  .21/9/19مور   011/92291/19ابالغی به شماره  "سازمانی

ها به نورت غيرحضوري همزمان واتکترونيکی ستکرون  و حضوري با رعاي  مفاد برگزاري دوره -8

  ها.ت رفه آموزشی به متظور پايش تيفی دورهپيوس  

هاي غيرحضوري غير همزمان واتکترونيکی آستتکرون ، ززم است    در خصوص اجراي دوره عمتاً"   

افزار و يا امکان دسترسی به محتتواي دوره بته   مراتب جه  اخذ مجوز خاص به همراه ارسال درس

هتا اتيتداً   هتاي ايتن يبيتل دوره   روي گواهيتامته اين دفتر مت ک  و از درج شماره مجوز حاعر بتر  

 "خودداري گردد.

ها، حاوي اطالعات خاص مربوط به هر دوره، متدت، محتل   ارسال خالنه گزارش برگزاري دوره -9

درخواس  به ايتن دفتتر جهت      اجرا، ت داد نفرات و مدرسين آن ب د از پايان هر فصل و يا حسب

 بررسی. 

سازمانی تارتتتان   -هاي شغلینامه آموزشنظام"رعاي  مقررات و عوابط وزارت نيرو واز جمله:  -6

دستتورات مل اجتراي   "و  18/2/12متور    111/01/12220/12ابالغيته شتماره    "نت   آو و بر 

  .21/8/12مور   011/91266/12شماره  ابالغيه "سازمانی -هاي شغلیآموزش

ها با امضاي ريي  و م اون آموزشتی مجتمتع براستاس فرمت  پيوست  و درج      نامهندور گواهی -1

 شماره و تاريخ اين مجوز در ذيل آن. 

بارگتذاري شتده     ov.irhttp://trt.moe.gنامه بر روي ساي  اين دفتتر بته آدرس   عمتاً فرم  گواهی"

 ".اس 

 باشد. سازد ته مسئوتي  حُسن اجراي اين مجوز بر عهده ريي  موسسه میدر پايان خاطرنشان می

 

 

http://trt.moe.gov.ir/
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 اسماعيل درويشي   

 سرپرست دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري 

  

 
 

 رونوشت:

 هت استحضار.جناب آقاي دكتر اولياء ـ معاون  محترم معاونت تحقيقات و منابع انساني ج ـ 

 گروه راهبري آموزش و ارتباطات علمي. ـ

 گروه آموزش و توانمندسازي مديران و كاركنان. ـ


