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 -2هذف:
ّسف اس تسٍیي ایي رٍش اجزایی تطزیح فؼالیت ّا ،چگًَگی بزگشاری زٍرُ بزاساس ضیَُ ًاهِ اب غی ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی
(ضوارُ 420/43686:هَرخ  ٍ )88/08/27ارسیابی ا ز برطی آهَسش ّای ارائِ ضسُ بِ هٌظَر بْ َز ارتما زاًص حزفِ ایً ،گزش
فٌی ٍ هْارت هٌْسساى هتماضی ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی ساذتواى استاى تْزاى هی باضس.

 -3دامنه کبربرد:
ایي رٍش اجزای ولیِ زٍرُ ّای ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی (ت ػزُ )1

ك ضیَُ ًاهِ فَق  ،زر رضتِ ّای ّفت

گاًِ را ضاهل هی ضَز.

 -4مسئولیت:
ٍظایف وویتِ آهَسش زر حَسُ ارتما ایِ بِ ضزح سیز تؼییي ضسُ است (ضیَُ ًاهِ اب غی ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی بِ ضوارُ
 420/43686هَرخ : )88/08/27
ً-1-4ظارت هستوز بز ویفیت ٍ وویت زٍرُ ّای آهَسضی ارتما ایِ
ً-2-4ظزذَاّی اس ضزوت وٌٌسگاى ز ر زٍرُ ّا ٍ بزرسی اػتزاضات ،یطٌْازت ٍ ًظزات بِ هٌظَر بز زف ًوَزى ًَالع ٍ
وو َزّای زٍرُ ّای آهَسضی (فزم ارسضیابی)
-3-4ارائِ گشارش بزگشاری زٍرُ ّا بِ ّیأت هسیزُ ساسهاى
 -4-3ارائِ یطٌْاز (باسًگزی) زر ذػَظ سزفػل زٍرُ ،هست سهاى زٍرُ ٍ زٍرُ ّای آهَسضی ذاظ هَرز ًیاس هٌْسساى ػ َ
ساسهاى ًظام هٌْسسی استاى
 -5-4بزرسی زرذَاست هتماضیاى زریافت غ حیت آهَسش (هسرس) ٍ تطابك ضزایط آًاى با هؼیار ّای اب ؽ ضسُ اس زف زفتز
همزرات هلی ساذتواى ٍ اػ م اساهی افزازی وِ غ حیت آى ّا زر وویتِ آهَسش هَرز تأئیس لزار گزفتِ بِ ازارُ ول راُ ٍ
ضْزساسی جْت تأئیس ًْایی ٍ زر غ حیت آهَسش زر جْت تسریس زٍرُ ّای ارتما ایِ(هطابك زستَرالؼول غسٍر زٍاًِ
اضتغال بِ وار آهَسش ). (WI-TR-02
-6-4فزاّن ساذتي تسْی ت السم بزای اػ ا ّیأت ػلوی زاًطگاُ ّا زر جْت ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی آًاى.
 -7-4ارسیابی هستوز ػولىزز هسرساى زر اهز تسریس زٍرُ ّا ٍ ارائِ گشارش زر غَرت لشٍم بِ ّیأت هسیزُ ٍ ازارُ ول راُ ٍ
ضْزساسی استاى
 -8-4یطٌْاز هیشاى ضْزیِ بزای ّز زٍرُ آهَسضی
 -9-4یطٌْاز هیشاى حك التسریس بزای هسرساى (ّز ساػت)
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-10-4بزرسی زرذَاست ّای هزاوش آهَسضی هؼت ز جْت غسٍر هجَس هجزی آهَسضی زر جْت بزگشاری زٍرُ ّای فَق ٍ ارسال
بِ ازارُ ول راُ ٍ ضْزساسی ٍ زفتز همزرات هلی ساذتواى بزای تػَیب ًْایی(هطابك زستَرالؼول اًترا

هجزیاى آهَسضی

).)(WI-TR-02
 -11-4ت ًتایج زٍرُ ّا زر فایل سیستوی هزبَط بِ اػ ا جْت ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی ٍ بایگاًی آهَسش
-12-4ارسال یه ًسرِ اس ًتایج زٍرُ ّا بِ ٍاحس غسٍر زٍاًِ جْت ا

ع ٍ بایگاًی.

 -13-4تَسیغ ٍ جوغ آٍری فزم ّای ح َر ٍ غیا ضزوت وٌٌسگاى زر زٍرُ ()FM-TR-01

-5تعبریف:
-1-5بر ساری دوره هبی ارتقبء پبیه  :هجوَػِ زٍرُ ّای آهَسضی است وِ اػ ا بایس جْت ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی
ٍ بزٍس ًگِ زاضتي زاًص فٌی ذَز بگذراًٌس( .ضیَُ ًاهِ توسیس ٍ ارتما ایِ زٍاًِ اب غی ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی بِ ضوارُ
 420/43686هَرخ )88/08/27
-2-5اثر بخشی آموزشی :سٌجص تأ یز زاًص وسب ضسُ اس زیك بزگشاری زٍرُ ّای ارتما ایِ بز بْ َز هْارت فٌی هٌْسساى
زر ػولىزز ًظارت آًاى بز ساذت ٍ ساس
-3-5کمیته آموزش :وویتِ ای هتطىل اس ّفت ًفز (اس ّز رضتِ یه ًوایٌسُ) هٌْسساى ٍ غاح ٌظزاى زر رضتِ ّای اغلی
هَضَع لاًَى زارای زٍاًِ اضتغال بِ وار حسالل ایِ  2اغلی با  5سال سابمِ وار هفیس آهَسضی (تسریس یا هسیزیت آهَسضی)
بَزُ وِ بِ هست سِ سال اًترا

هی ضًَس ٍ اًترا

هجسز آى ّا ب هاًغ است اس ّز یه اس  4رضتِ اغلی (هؼواری ،ػوزاى،

تأسیسات هىاًیىی ٍ بزلی) حسالل یه ًفز زر وویتِ ػ َیت ذَاّس زاضت.
-4-5مذرس :ضرع حمیمی یا حمَلی وِ زارای زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی (حسالل ایِ  2اغلی) ٍ زارای  5سال سابمِ
آهَسش زاًطگاّی یا حزفِ ای وِ

ك زستَرالؼول گشیٌص هسرساى هَضَع ضیَُ ًاهِ اب غی ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی بِ ضوارُ

 420/43686هَرخ  88/08/27اًترا هی ضَز.
-5-5مجری آموزشی :هجزی آهَسضی اس بیي زاًطگاُ ّا ،هؤسسات آهَسش ػالی ٍ یا هزاوش هؼت ز آهَسضی با تَجِ بِ زارا بَزى
ضزایط بٌس  11-5ضیَُ ًاهِ توسیس ٍ ارتما ایِ اًترا هی ضًَس.

 -7روش کبر:
-1-7بر ساری دوره هبی اعالم شذه از طرف وزارت راه و شهرسبزیّ :ز یه اس اػ ا هَظف هی باضٌس جْت ارتما ایِ ذَز اس ایِ سِ
بِ زٍ ٍ زٍ بِ یه تؼسازی اس زٍرُ ّای ارتما ایِ اب ؽ ضسُ را

ك ضیَُ ًاهِ ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی بِ ضوارُ 420/43686

هَرخ  88/08/27بگذراًٌس.
ارتما ایِ

ك هازُ یاسزُ آئیي ًاهِ اجزایی لاًَى ًظام هٌْسسی ٍ وٌتزل ساذتواى اًجام هیطَز.

ٍضؼیت
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 -2-7اًجام اهَر هزبَط بِ اػ ا ساسهاى ّای ًظام هٌْسسی استاى ّای زیگز وِ هتماضی گذراًسى زٍرُ ّای ارتما ایِ زر
استاى تْزاى هی باضٌس (.ك فلَچارت)
-3-7غسٍر گَاّی ایاى زٍرُ آهَسضی بزای ا ػ ا ساسهاى ًظام هٌْسسی استاى ّای زیگز بزاساس فزم زرذَاست غسٍر
گَاّی زٍ اه ا ( )FM-TR-05اب غی زفتز همزرات هلی ساذتواى ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی با اه ا رئیس ساسهاى ًظام
هٌْسسی ساذتواى استاى تْزاى ٍ هسیز ول راُ ٍ ضْزساسی استاى تْزاى
-4-7منببع آموزشی :هٌابغ آهَ سضی تَسط زفتز همزرات هلی ساذتواى ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی هی بایست تْیِ ضَز زر غیز
ایٌػَرت هٌ غ آهَسضی

ك سزفػل ّای ارائِ ضسُ (زفتز همزرات) تَسط هسرس تْیِ ٍ زر اذتیار ضزوت وٌٌسُ لزار

هی گیزز( .جشٍُ ،Power Point ،وتا ٍ )...
-5-7اجرای دوره هبی آموزشی ارتقبء پبیه :س اس تأئیس ٍ غسٍر هجَس بزای هجزیاى آهَسضی ٍ تأئیس هسرساى
زستَرالؼول ّای غسٍر هجَس فؼالیت آهَسضی ٍ زٍاًِ آهَسش

ك

هَضَع ضیَُ ًاهِ اب غی ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی

(ضوارُ 420/43686:هَرخ  ) 88/08/27اساهی هجزیاى آهَسضی هَرز تأئیس زر سایت ساسهاى جْت ا

ع اػ ا زر

هی گززز.
تبصرهّ :زگًَِ اب ؽ جسیس زر ارت اط با تؼساز زٍرُ ّا یا ساػت زٍرُ یا سزفػل زٍرُ ّا اس زف ٍسارت راُ ٍ ضْزساسی زر اسزع
ٍلت تغییز بزرسی ٍ جْت اػوال بِ هجزیاى آهَسضی ٍ هسرساى ا

ع رساًی هی ضَز.

ٍضؼیت
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ضشٍ
دٍسُ ّای آهَصضی استقاء پایِ پشٍاًِ
اتالغی اص ٍصاست
فشاخَاى هجشی آهَصضی
تَسط آهَصش
فشاخَاى هذس
تَسط آهَصش

ضیَُ ًاهِ ضواسُ 420/43686
هَس 88/08/27

دستَسالعول اًتخاب هجشیاى
آهَصضی )(WI-TR-01

دستَسالعول صذٍس پشٍاًِ اضتغال تِ
کاس آهَصش )(WI-TR-02

تشًاهِ صهاى تٌذی تطكیل دٍسُ ّا
هجشی آهَصضی
تشسسی تشًاهِ آهَصضی اسسالی تِ لحا
س ایت ضیَُ ًاهِ  420/43686هَس 88/
 ٍ 08/27اصالحیِ ّای آى
اسسال تشًاهِ آهَصضی تِ ٍاحذ سایاًِ جْت دس دس
سایت
هذیش آهَصش

اداهِ دس
صفحِ تعذ

ٍضؼیت
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اداهِ

تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی استقاء

یادداضت 1

هجشی آهَصضی
آصهَى پایاى دٍسُ ٍ ا الم ًتای آصهَى پایاى دٍسُ

هجشی آهَصضی
اًجام اسصضیاتی دٍسُ هذس ٍ
 ٍ (25تكویل فشم تاصسسی
ًوایٌذُ آهَصش

هجشی)FM-TR-

)(FM-TR-16

خیش

آیا ثَل ضذُ است

تلِ

ا الم تِ ضشکت کٌٌذُ

ثثت ًتای دس فایل استقاء پایِ

هجشی آهَصضی

کاسهٌذ آهَصش

اسسال ی
ضشکت هجذد دس آصهَى

ًسخِ اص لیست ًتای آصهَى پایاى دٍسُ تِ ٍاحذ صذٍس
پشٍاًِ جْت ثثت سَاتق
هذیش آهَصش

ا الم تِ ضشکت کٌٌذُ
هجشی آهَصضی

ضشکت دس دٍسُ آهَصضی

خیش

تلِ

آیا ثَل ضذُ است

تایگاًی کاغزی دٍسُ ّا
کاسهٌذ آهَصش

ایاى

یادداضت :1جْت اطویٌاى اص تشگضاسی صحیحی دٍسُ ّای آهَصضی هذیش آهَصش ٍ پژٍّص جْت ّش دٍسُ فشدی سا جْت تاصسسی اصدٍسُ هعشفی هیٌوایذ.ضخ
ضذُ ًسثت تِ تكویل فشم ا ذام ًوَدُ ٍ آًشا جْت ّشگًَِ ا ذام هقتضی تِ هذیش آهَصش ٍ پژٍّص اسا ِ هی ًوایذ

تعییي

ٍضؼیت
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 -6-7صذور واهی پبیبن دوره آموزشی برای اعضبء شهرستبن:
ضشٍ

دسیافت ًاهِ هعشفی ا ضاء اص ساصهاى ً ام هٌْذسی استاى هشتَطِ
جْت گزساًذى دٍسُ
کاسهٌذ آهَصش
دسیافت لیست ًتای دٍسُ ّای تشگضاس ضذُ اص هجشیاى آهَصضی
کاسهٌذ آهَصش
دسیافت دسخَاست ٍ هذاسک هتقاضیاى صذٍس گَاّی اص دتیشخاًِ یا
هتقاضی )(FM-TR-05
کاسهٌذ آهَصش
ا الم ًَا

هذاسک تِ هتقاضی

خیش
آیا هذاسک کاهل است

کاسهٌذ آهَصش
تلِ

دسیافت هذاسک کاهل ضذُ اص هتقاضی
کاسهٌذ آهَصش

صذٍس گَاّی طثق فشم اتالغی اص ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصی
کاسهٌذ آهَصش-هذیش آهَصش

تشسسی هجذد هذاسک جْت صذٍس گَاّی

اسسال گَاّی جْت اهضاء سیاست ساصهاى ٍ هذیش کل ساُ ٍ ضْشساصی استاى تْشاى

هذیش آهَصش

هذیش آهَصش

اسسال پیاه

تِ هتقاضی جْت هشاجعِ تِ ساصهاى ٍ دسیافت
گَاّی پایاى دٍسُ
کاسهٌذ آهَصش

ایاى

ٍضؼیت
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 -8مذارک ریربط :
 -1-8زستَرالؼول اًترا هجزیاى آهَسضی

WI-TR-01

 -2-8زستَرالؼول غسٍر زٍاًِ اضتغال بِ وار آهَسش

WI-TR-02

 -3-8زرذَاست غسٍر گَاّی ایاى زٍرُ زٍ اه ا

FM-TR-05

 -4-8فزم باسرسی زٍرُ ّای آهَسضی ارتما ایِ

FM-TR-16

 -5-8فزم ًظزسٌجی اس هٌْسسیي زٍرُ ّای آهَسضی

FM-TR-25

 -6-8ضیَُ ًاهِ توسیس ٍ ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی ضوارُ  420/43686هَرخ  88/08/27اغ حیِ ضیَُ
ًاهِ ا جزایی ًحَُ توسیس ٍ ارتما ایِ زٍاًِ اضتغال بِ وار هٌْسسی زستَرالؼول غسٍر هجَس فؼالیت آهَسضی

ٍضؼیت

