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مديران عامل محترم شركتهاي مادرتخصصي

موضوع: تعرفه برگزاري دورههاي آموزشي كوتاهمدت سال ١٤٠٠ صنعت آب و برق

با سالم واحترام،
به پيوست تعرفه برگزاري دورههاي آموزشي كوتاهمدت و دورههاي آموزشي ويژه صالحيت 
حرفهاي نيروي انساني شركتهاي پيمانكار صنعت آب و برق در سال ١٤٠٠ ابالغ ميگردد. در 
همين ارتباط توجه به مفاد ابالغيه شماره ١٤٠٠/١٦٨٢٠/٥٠٠ تاريخ ١٤٠٠/٣/٣ با موضوع 

استقرار ساختار جديد آموزش و صالحيت حرفهاي ضروري ميباشد.

محمد صالح اولياء
معاون تحقيقات و منابع انساني

رونوشت:
جناب آقاي دكتر ضابط - رييس محترم پژوهشگاه نيرو

سركار خانم دكتر ظهرابي- رئيس محترم مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
جناب آقاي دكتر انجم شعاع

 معاون محترم حقوقي، پشتيباني و مجلس - جهت استحضار 
جناب آقاي دكتر فدايي تهراني

 رئيس محترم مركز آموزش هاي تخصصي صنعت آب و برق - مشاهده و رونوشت
جناب آقاي مهندس  نوربخش



تعرفه برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت سال ١٤٠٠ صنعت آب و برق (به ازای هر نفرساعت)
   

تعرفه سال ١٤٠٠
(به هزار ریال) نوع دوره

١٤٥ عمومی
(دورههای توجیهی، توانمندیهای عمومی و اجتماعی، زبان خارجی)

٢٦٥ نظری

٣١٠ عملی
شغلی- اختصاصی

١٤٥ نظری

١٧٥ عملی
کارگری



سازوکارهای محاسبه تعرفههای دورههای آموزشی کوتاهمدت سال ١٤٠٠ صنعت آب و برق

١- محدوده ظرفیت برگزاری دورههای آموزشی به شرح جدول زیر تعیین میگردد:

ظرفیت دوره (تعداد نفرات)
حداکثر حداقل

ظرفیت
ماهیت دوره

٣٠ ٢٠ عمومی
٢٤ ١٦ نظری
١٤ ١٠ عملی شغلی- اختصاصی

٣٠ ٢٠ نظری
٢٠ ١٢ عملی کارگری

١-١- برگزاری دوره فراتر از حداکثر تعیین شده در جدول فوق مجاز نمیباشد.
١-٢- تعرفه برگزاری آن دسته از دورههایی که تعداد نفرات آنها کمتر از حداقل تعیین شده در جدول فوق باشد، براساس توافق 

مرکز آموزش و شرکت متقاضی قابل افزایش خواهد بود.

٢- متناسب با امکانات و تجهیزات آموزشی که از طرف شرکتهای متقاضی در اختیار مراکز آموزشی قرار میگیرد، تعرفه آموزشی 
میتوانند بهصورت توافقی تا ٢٥% از تعرفه مصوب کاهش داشته باشد.

٣- تعرفه برگزاری دورههای آموزشی "پژوهش- محور" و یا "مسئله- محور"، با توجه به ماهیت دوره، میتواند بهصورت توافقی تا 
٣٠% افزایش داشته باشد.

٤- تعرفه برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی غیرهمزمان (آسنکرون)، متناسب با ماهیت دوره و حسب پشتیبانی فنی و آموزشی 
مورد نیاز، میتواند بهصورت توافقی برای دورههای عمومی تا ٥٠% و سایر دورهها تا ٤٠% کاهش داشته باشد.

٥- تعرفه برگزاری دورههای آموزشی الکترونیکی همزمان (سنکرون) میتواند بهصورت توافقی تا ٢٠% کاهش داشته باشد.

٦- هزینه برگزاری دورههای آموزشی بینالمللی، سمینارها و همایشها که بنا به درخواست شرکت متقاضی برگزار میشود، حسب مورد 
و با توافق طرفین محاسبه میشود.

٧- هزینه تدوین و برگزاری دورههای آموزشی ویژه (دورههای آموزشی اقتضایی، دارای مدرسین خاص و برجسته و نیازمند بهرهگیری 
از امکانات خاص)، با توافق مرکز آموزش و شرکت متقاضی محاسبه میشود.

٨- هزینه خدمات رفاهی از قبیل نقل و انتقال فراگیران، اسکان، صبحانه، نهار، شام، پذیرایی میان وعده، وسایل و تجهیزات کمک 
آموزشی، تامین اقالم مصرفی یا خدمات ویژه، حسب توافق مرکز آموزش و شرکت متقاضی محاسبه میشود.

٩- چنانچه افراد معرفی شده به دورههای آموزشی حضوری و غیرحضوری همزمان (سنکرون)، پس از "اعالم قطعیت" در دوره حضور 
نیابند، مرکز آموزش میتواند ٥٠% هزینه آموزشی را از شرکت متقاضی مطالبه نماید. 

پیوست تعرفه دورههای آموزشی در سال ١٤٠٠
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