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 هدف 1

  ها  سدیینار هدا  طرگداار  کارگدا    ضدااط  ی گودایو،  تعیدی    ریش اجراند،  هدف از تددین  اند    

کددارگیر  دایددز ریز جهددت ارتحددا  سدد      طددا هدددف طددهآمازشدد، هددا  ی دیر  علیدد، تصییدد،

 .طاشد پذنران م، علی، ی عیل، دایز
 

 کاربرد ی هدامن 5

ا   هددا  تصییدد، ی  ر دده ریش اجراندد، در پهیهاددوا  اسددتایدارد ی در مددارد کلیدده آمددازشاندد  

 .کارطرد دارد ی سیینار  آمازش،  کارگا    در گارگاب دیر
 

 مسئولیت اجرا 3

آمازش ی تحییالت  ان  ریش اجران، طه عهد  مدنر د تر امار رنا  در مسئالیت اجرا ی طریامه -

 .ها است پهیهاکد رؤسا   ی پهیهاوا  تکییل،

 پهیهاوا  استایدارد پهیها، ا  ان  ریش اجران، طه عهد  معاینمسئالیت یظارت طر  س  اجر -

 .است

 

 تعاريف 4

 آموزشي  انواع دوره 4-1

 شداد  آمدازش ی تحیدیالت تکییلد، طرگداار مد،     امدار  آمازشد، کده تاسد  د تدر      هدا   کلیه دیر 

 :طاشد طه شرح زنر م،

 دوره مقدماتي 4-1-1

 .شاد ها  ایلیه طرگاار م، مهارت  تحاان  دیر  طا هدف ار

 دوره تکمیلي 4-1-5

محدمات، ارائه   ها  دیر  ها  قبل، ی طا هدف ارتحا  دایز ی مهارت راستا  آمازشان  دیر  در 

 .شاد م،

 دوره بازآموزی 4-1-3

هدف از . شاد ان  دیر  طر اساس ییاز متحاضیان ی طا تاجه طه  از  تصیی، ا راد تاکیل م،

 .طاشد ا راد متحاض، م،محدمات، ی نا تکییل، گذراید  شد  طرا    ریزرسای، دیر  طرگاار  دیر  طه

ها  مرطاط ایجام  محدمات، ی نا تکییل، ی طا ارائه گااهینامه  طازآماز  طعد از ط، دیر   دیر  :1تبصره 

 .شاد م،
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تاایند از کارکنان پهیهاوا   سازمای، م، ها  طرین کنند  در دیر   داکثر نک سام از ا راد شرکت: 5تبصره

 . طاشند

 آموزشي  ساختار دوره 4-5

 دوره آموزشي کوتاه مدت 4-5-1

 .کیتر از نک هفته است طال مدت زمان آنشاد که  ا  اطالق م، طه دیر 

 دوره آموزشي میان مدت 4-5-5

 . طاشد م،( ما  6تا  1)هفته  22تا  32طال مدت زمان آن طی  شاد که  ا  اطالق م، طه دیر 

 دوره آموزشي بلند مدت 4-5-3

ها  تعرنف شد  ی میاب یزارت علام طرا   شامل کلیه دیر  شاد که ا  اطالق م، طه دیر 

 .طاشد دایاجانان در محاطع کاردای،  کارشناس،  کارشناس، ارشد ی دکترا م،

  گااهینامه آمازش، تاس  د تر امار آمازش ی ها  آمازش، کاتا  مدت ی میان مدت طرا  دیر : تبصره

 .شاد تحییالت تکییل، صادر م،

 آموزشي  دوره نحوه برگزاری 4-3

 حضوری 4-3-1

شاد ی در پانان دیر  پس از  گیرید  طرگاار م، ا  است که طا  ضار  یانک، مدرس ی آمازش دیر 

  .شاد  گااهینامه آمازش، صادر م،  کنندگان ارزشیاط، شرکت

 غیرحضوری 4-3-5

آمازش، طرگاار از طرنق درنا ت مناطع  کنندگان ی صر اً  ضار  یانک، شرکت ا  است که طدین دیر 

گااهینامه آمازش، پس از . ییاند در صارت ییاز  متحاض، در جلسات ر ع اشکال شرکت م،. شاد م،

 .شاد صادر م،ما حیت در آزمان 

 مجازی 4-3-3

طاشد که در  ها  مرطاط م، آمازش مجاز  طا قاطلیت دسترس، طه دریس از پیز تهیه شد  در رشته

 -دهند  آمازش)طدین ییاز طه  ضار هیامان طر ی   رآنند  هر زمان ی در هر یح ه جغرا یان،

 . شاد م، ی عاامل اجران، آمازش  طا استفاد  از  نایر  اطالعات ی ارتباطات طرگاار( گیرید  آمازش

 کارگاه 4-4

ا  است که طا هدف ایتحال دایز ی کسب مهارت در مارد ماضاع، خاص طه  طریامه آمازش،  ارد 

 .شاد م،طرگاار  صارت تئار  ی عیل،
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 سمینار 4-2

گردهیان، است که طا  ضار اساتید  ا راد متصیص ی دایاجانان ی ارائه سصنرای، در مارد نک 

 .شاد م،ماضاع خاص طرگاار 

 دوره آموزشي ويژه 4-6

ها  مراکا ی سانر متحاضیان  خارج از تحانم  شاد که طر اساس درخااست سازمان ا  اطالق م، طه دیر 

 . طاشد  آمازش،  شامل دیر تااید  ی م، شاد اعالم شد   طه صارت  اق العاد  طرگاار م،آمازش، 

ها ی سیینارها  گااهینامه آمازش، تاس  د تر آمازش ی تحییالت  آمازش،  کارگا   طرا  کلیه دیر : تبصره

 . شاد تکییل، پهیهاوا  صادر م،

 کمیته آموزشي 4-7

رنا  خدمات آمازش، را طه  طند  ی طریامه ها  ایلانت ییازسنج،ا  است که یظیفه طررس،  کییته

مدنر د تر امار آمازش ی تحییالت تکییل، طه عناان : اعضا  ان  کییته عبارتند از. عهد  دارد

ها  پهیها، ی  رئیس کییته  کارشناس د تر آمازش طه عناان دطیر کییته ی راط ی  آمازش، گری 

 .ستاد پهیهاوا  ،راط  آمازش

آمازش ی تحییالت امار د تر  کل در صارت ییاز از  رد نا ا راد متصیص ی مجرب طا ایتصاب مدنر:تبصره 

 . آند تکییل، طه عناان مدعا دعات طه عیل م،

 رابط آموزشي 4-8

 رئیس پهیهاکد  مرطاط  رد  که طه عناان ییانند  گری  پهیها، طا ایتصاب مدنر گری  ی تانید

جهت هیاهنو، ی پیویر  خدمات آمازش، طه د تر امار آمازش ی تحییالت تکییل، معر ، 

ر  ی خدمات کارکنان معر ، هیهاوا  تاس  مدنر کل امار ادا ستاد پ ،راط  آمازش .شاد م،

 .شاد م،

 اثربخشي آموزش 4-2

اثرطصادد، دیر  . شدداد  راننددد  اسددت کدده طدد، آن میدداان تححددق اهددداف آمازشدد، تعیددی  مدد، 

آمازشدد، هددر نددک از کارکنددان  ددداقل سدده مددا  پددس از طرگدداار  دیر   تاسدد  مدددنر گددری       

آمدازش ی تحیدیالت   امدار  طده د تدر    پهیها، مرطداط ایجدام ی پدس از تانیدد رئدیس پهیهادکد       

  .شاد تکییل، ارسال م،

 

 

 



 

 31از 5 صفحه

 

 PT-P01/00:شناسه مدرك

 

کارگاه و سمینار آموزشي،  دورهبرگزاری رايي روش اج  

 

:کنترل مهر  تحت                     

 

 شرح اقدامات   2

هددا ی یا دددها  سددازمای، طانددد م دداطق طددا       ارائدده کلیدده خدددمات آمازشدد، تاسدد  پهیهاددکد    

تانیدد د تدر امارآمدازش ی تحیدیالت تکییلد،       طدا سیاست هدا  معاییدت پهیهاد، پهیهادوا   ی     

  .ایجام گیرد

 آموزشي نیازهای 2-1

 سازماني متقاضیان درون 2-1-1

تاس  د تر  00/06PT-Fنان طه شناسه مدرك در طهی  ما  هر سال   رم ییازسنج، آمازش، کارک

. شاد ارسال م، مدنر کل امار ادار / ها  امار آمازش ی تحییالت تکییل، طرا  رؤسا  پهیهاکد 

مدنران ستاد  جهت تعیی  ییازسنج، آمازش، در اختیار / پهیها، مدنران گری  رم مذکار تاس  

   راط ی  آمازش ییازها  آمازش، را در  رم ییازسنج، آمازش، طه شناسه. گیرد پرسنل قرار م،

مدنر کل امار ادار  ی / ها ها تاس  ریسا  پهیهاکد  ان   رم. کنند طند  م، جیع 00/32PT-Fمدرك

ییازها  آمازش، . شاد د تر امار آمازش ی تحییالت تکییل، ارسال م،خدمات کارکنان تأنید ی طه 

رنا  ی ارائه خدمات آمازش،  در کییته آمازش، طررس، ی در صارت تانید  اقدامات الزم جهت طریامه

 .شاد تاس  د تر آمازش ی تحییالت تکییل، ایجام م،

   ییازهددا  آمازشدد،  ددداکثردر صددارت اسددتصدام کارکنددان جدنددد ی نددا تغییددر شددغل کارکنددان  :تبصررره

سددتاد پهیهاددوا  طدده / طنددد  ی از طرنددق پهیهاددکد  طدد، مدددت نددک مددا  تاسدد  راط ددی  آمددازش جیددع

 .پذنرد شاد تا اقدامات الزم صارت  امار آمازش ی تحییالت تکییل، ارسال م، د تر

 سازماني متقاضیان برون  2-1-5

 های همکار و کارشناسان آزمايشگاه مديران کنترل کیفیتآموزشي    دوره 2-1-5-1

 00/00PT-F  مددرك  هدا  پهیهاد، طده شناسده     در طهی  ما  هدر سدال  درم تحدانم آمازشد، گدری       

تاسدد  د تددر امددار آمددازش ی   00/30PT-Fطدده شناسدده مدددرك  ی  ددرم تعر دده مرطدداط طدده اندد  دیر 

آمدازش تکییدل ی   هدا تاسد  راط دی       درم . شداد   هدا ارسدال مد،    تحییالت تکییل، طه پهیهادکد  

شددد  طدده  پددس از طررسدد، مدددنران گددری  پهیهادد، ی تأنیددد ریسددا  پهیهاددکد  در مهلددت تعیددی  

هیامددان تحددانم آمازشدد، ی هانندده . شدداد د تددر امددار آمددازش ی تحیددیالت تکییلدد، ارسددال مدد، 

 .گیرد کارآماز  تاس  راط ی  آمازش در سامایه آمازش ی ترینج سازمان قرار م،

 ي ويژه آموزشدوره  2-1-5-5

ا  کده درخااسدت طرگداار  آن از     آمازشد، ینده      در خیاص امکدان ندا عددم امکدان ارائده دیر      

رسدید  طاشدد  آن    ی تحیدیالت تکییلد،  طرنق مکاتبات ادار  طده اطدالع مددنرنت امدار آمدازش      

مدنرنت پدس از اسدتعالم ی هیداهنو، طدا پهیهادکد  مدارد یظدر  دداکثر طد، مددت دی هفتده             

 .   اندیی اظهار یظر م،
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تعر دده ی تددارنگ طرگدداار   طاندددگنایچدده پهیهاددکد  طددا طرگدداار  دیر  مددارد یظددر ماا حددت ییانددد  

طدد، اندد  مدددت طدده د تددر امددار آمددازش ی تحیددیالت تکییلدد، اعددالم   را ییدداهددا  یندده   آمددازش

 . ییاند

 و سمینار کارگاه 2-1-5-3

هدا ی   تحدانم طرگداار  کارگدا      د تر امدار آمدازش ی تحیدیالت تکییلد،  درم      در طهی  ما  هر سال

هددا ارسددال   پهیهاددکد  را طددرا  00/33PT-F  مدددرك سددیینارها  پهیهاددکد   طدده شناسدده   

پهیهادکد    پهیهاد،  پدس از تیدانب در شدارا    هدا را تکییدل ی    راط دی  آمدازش  درم   . ییاند  م،

 د تدر  .ییانندد  مد، طده د تدر امدار آمدازش ی تحیدیالت تکییلد، ارسدال          ی تانید رئیس پهیهاکد 

هدا  تکییدل شدد  را طده د تدر آمدازش ی تدرینج سدازمان          امار آمازش ی تحیدیالت تکییلد،  درم   

آیر  اطالعدددات ی ارزنددداط،  ی هیچندددی  جهدددت درج در سدددانت پهیهادددوا  طددده مددددنرنت  ددد 

 . کند پهیهاوا  ارسال م،

طاشددد ی  سددیینار مدد،/ مدددنر گددری  پهیهادد، پهیهاددکد  مرطدداط مسددئال طرگدداار  کارگددا     :تبصررره

 : ها  زنر معر ، ییاند را طرا   عالیت( نا ا راد )اید  رد تا م،

کنندددگان در دیر   ماصیددات شددرکت   طبددق  ددرم )کنندددگان  یددام شددرکت  رسددای،  ثبددت  اطددالع

کنندددگان در     ضددار ی ایدداب شددرکت (00/01PT-F  سددیینار طدده شناسدده / کارگددا / آمازشدد،

هیدداهنو، طددا د تددر     (00/02PT-F  طبددق  ددرم طدده شناسدده )سددیینار / کارگددا  / دیر  آمازشدد،

آمددازش ی تحیددیالت تکییلدد، جهددت  ددراهم ییددادن امکایددات کیددک آمازشدد،  تکثیددر      امددار 

طبددق  ددرم )جددایات آمازشدد،  رزری سددال   پددذنران، ی تکییددل  ددرم گدداارش طرگدداار  کارگددا     

 (00/23PT-F  طه شناسهسیینار /  گاارش طرگاار  کارگا 

 نام  نحوه ثبت 2-5
 درون سازمانيمتقاضیان  2-5-1

هدا ی هیچندی  ظر یدت هدر دیر       کارکنان پهیهاوا  طدا تاجده طده ییازسدنج، آمازشد، سداالیه آن      

طدده پیاددنهاد راط ددی  آمددازش طددر اسدداس ایلانددت طنددد  ایجددام شددد   پددس از تأنیددد مدددنر گددری  

یا ددد سددازمای، مرطدداط جهددت گذرایدددن دیر  طدده د تددر امددار آمددازش ی تحیددیالت   / پهیهادد، 

 . گردید م، تکییل، معر ،

در صددارت، کدده تعددداد ا ددراد معر دد، شددد  طددیز از ظر یددت تعیددی  شددد  طددرا  دیر  طاشددد    :1تبصررره 

ییازهدا  دیر  ی ندا ایلاندت طندد  ایجدام شدد         د تر امدار آمدازش ی تحیدیالت تکییلد، طدر اسداس پدیز       

 . ییاند طر اساس ییازسنج، آمازش، اقدام طه معر ، ا راد متحاض، م،

در صددارت، کدده ا ددراد معر دد، شددد  طددرا  گذرایدددن دیر   طدددین اعددالم قبلدد، از شددرکت در    :5تبصررره 

 . طاشند محریم خااهند شد طعد  که متحاض، شرکت در آن   دیر  خاددار  ییانند  از ایلی  دیر 
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طدده  هددا  ایفددراد  کدده در جهددت اهددداف پهیهاددوا  اسددت  گیددر  در مددارد آمددازش تیددییم: 3تبصررره 

 . طاشد مدنر کل امار ادار  م،/ کد عهد  رؤسا  پهیها

 سازماني متقاضیان برون 2-5-5

را طدده  شددد   کارگددا  ی سددیینار طانددد هانندده اعددالم    /آمازشدد،   دیر  در   شددرکتمتحاضددیان  -

تحددت عندداان درآمدددها     ملدد، شددعبه اسددتایدارد  طایددک  2375220005006شددیار   سدداب  

را از طرنددددق پسددددت آن تیددددانر  ی اختیاصدددد، پهیهاددددوا  اسددددتایدارد یارنددددا ییاننددددد  

 .ارسال ییانند 026-12563326نا شیار  دیریوار  training@standard.ac.irالکتریییک،

مددددنران کنتدددرل کیفیدددت ی کارشناسدددان  آمازشددد،  ثبدددت یدددام متحاضدددیان شدددرکت در دیر  -

از طرندق سدامایه آمدازش    ی ندا  هدا  هیکدار در سدامایه امدار آمدازش ی تدرینج سدازمان         آزماناوا 

 .شاد ها ایجام م، کل استانات دارا

را از طرندق   00/03PT-F متحاضیان شرکت در کارگا  ی سیینار طاند  رم ثبت یام طه شناسه مدرك -

پسدت   آدرسسانت آمازش ی تحیدیالت تکییلد، پهیهادوا  درنا دت کنندد ی پدس از تکییدل طده         

 .یام ارسال ییانند الکتریییک، ی نا شیار  دیریوار ذکر شد  در  رم ثبت

امدار  سیینار طه د تر / کارگا  / آمازش، اصل  یز یارنا هاننه ثبت یام طاند در ریز طرگاار  دیر   -

 .آمازش ی تحییالت تکییل، پهیهاوا  تحانل داد  شاد

سیینار  مراتب  داقل / کنند  در کارگا  در صارت طه  د ییاب یرسیدن تعداد متحاضیان شرکت :1تبصره 

سیینار  از طرنق مجر  طرگاارکنند  دیر  طه / نک هفته قبل از تارنگ تعیی  شد  طرا  طرگاار  کارگا 

ز سا  متحاض، اطالع متحاضیان خااهد رسید ی پهیهاوا  استایدارد یسبت طه استرداد یجه پرداخت شد  ا

 .اقدام خااهد کرد

در صارت، که متحاض، اییراف خاد را  داقل نک هفته قبل از تارنگ تعیی  شد  طرا  طرگاار   :5تبصره 

یجه پرداخت، % 60دیر  آمازش،  کارگا  ی سیینار  طه اطالع پهیهاوا  طرساید  پهیهاوا  ماظف خااهد طاد 

 . از سا  متحاض، را مسترد ییاند

درصارت عدم شرکت متحاض، در دیر  آمازش،  کارگا  ی سیینار مارد یظر  یجه پرداخت شد   :3تبصره 

 .شاد مسترد یی،

طبق قدرارداد    ها  ینه  منجر طه عحد قرارداد شاد  هاننه طرگاار  ان  دیر  در صارت، که آمازش: 4تبصره 

 .شاد منعحد شد  از سا  متحاض، پرداخت م،
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 آموزشي، کارگاه و سمینار  دوره ارزشیابي 2-3

طر اساس ی آمازش ی تحییالت تکییل، امار تاس  د تر  ی سیینار  آمازش،  کارگا   ارزشیاط، دیر 

که پس از اتیام دیر  در   00/05PT-Fطه شناسه  سیینار/ کارگا /  رم یظرسنج، دیر  آمازش،

آمازش ی تحییالت تکییل، پس از امار د تر . شاد گیرد ایجام م، کنندگان قرار م، اختیار شرکت

 :ییاند طررس، ی محاسبه امتیازات یسبت طه ارزشیاط، دیر  طرگاار شد  طه شرح زنر اقدام م،

ها  هیکار  در صارت، که  آمازش، مدنران کنترل کیفیت ی کارشناسان آزماناوا   در مارد دیر  -

ضی  اعالم مراتب طه  د طاش 10کیتر از  00/05PT-Fامتیاز محاسبه شد  در قسیت ایل  رم 

تااید طدین پرداخت هاننه مجددا در دیر   کنند  در صارت تیانل م، مدرس نا مدرسی   شرکت

 . شرکت ییاند

آمازش ی  طاشد  د تر امار 6در صارت، که میایوی  امتیاز در قسیت دیم  رم مذکار کیتر از  -

 .تحییالت تکییل، ماظف است یسبت طه ر ع اشکاالت اقدام ییاند

طاشد ییا درصارت، که میایوی   ها  درین سازمای، که مدرس آن طه صارت مدعا م،  در مارد دیر  -

آمازش ی  طاشد  د تر امار 20کیتر از  00/05PT-Fامتیاز محاسبه شد  در قسیت ایل  رم 

هیچنی  از مدرس . گیر  ییاند در خیاص طرگاار  مجدد دیر  تیییمتحییالت تکییل، طاند 

 .طرا  دیر  ها  طعد  دعات طه عیل یصااهد آمدمرطاط ییا 

 آموزشي نامهصدور گواهی 2-4

سازمای،   سازمای، ی درین آمازش،  کارگا  ی سیینار اعم از طرین  کنندگان دیر  طرا  کلیه شرکت

کنندگای، که  طرا  کلیه شرکت. شاد صادر م، (00/02PT-Fطه شناسه مدرك )گااهینامه آمازش، 

ییر  را کسب ییانند  گااهینامه  300ییر  از  60دیر  آمازش، ی کارگا    داقل  در آزمان پانای،

 ضار "آمازش، مبن، طر  نامه  گااهیدر ایر ان  صارتی  "ط، دیر  طا ما حیت"آمازش، مبن، طر 

 .صادر خااهد شد "در دیر  آمازش،

ها  هیکار در صارت، که  ی کارشناسان آزماناوا  مدنران کنترل کیفیت  طرا  مدرسی  دیر 

در پانان هر سال ی   طاشد 60 قل دا 00/05PT-Fاز قسیت ایل  رم  ها آنساالیه امتیاز  میایوی 

آمازش ی تحییالت امار از طرف د تر ها  طرگاار  آن در پانان نارکارگا  ی سییهر طرا  مدرسی  

 (00/07PT-F  رم طه شناسه مدركطبق ). شاد صادر م، تکییل، گااه، تدرنس
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ها  هیکار ی  مدنران کنترل کیفیت ی کارشناسان آزماناوا   کنندگان دیر  گااهینامه شرکت :تبصره

 .شاد ها  ینه  تاس  د تر آمازش ی ترینج سازمان صادر م، آمازش

 

 اثربخشي 2-2

 آمازش،  تعیی  اثرطصا، دیر اثرطصا، دیر  طر اساس  رم   سازمای،  آمازش، درین  پانان دیر پس از 

ان   رم  داکثر سه ما  پس از طرگاار  دیر   تاس  . شاد تعیی  م، 00/22PT-Fطه شناسه مدرك 

 . شاد یا دها  سازمای، تکییل م،/ ریسا  پهیهاکد  

امتیاز % 10کنندگان  از مجیاع  امتیاز اثرطصا، نک دیر  آمازش، در مارد هر نک از شرکت

در صارت، که هر نک از . شاد امتیاز در  رم اثرطصا، محاسبه م،% 70، آزمان ی مکتسبه  رد در ط

آمازش، تا پانان   را کسب ییانند  از شرکت در دیر  10کارکنان در سه دیر  متاال، امتیاز کیتر از 

 .  سال محریم خااهند شد
 

 تعیین تعرفه خدمات آموزشي -6

 کارشناسان آزمايشگاه های همکارو  مديران کنترل کیفیت  دوره 1 -6

  :شاد  رمال زنر محاسبه م، سطر اسا طه ازا  هر یفر  تعر ه ان  دیر 

D × (A+B+C) =  تعر ه دیر 

 :نکه در آ

A =  عبارت است از ساعت آمازش عیل، که طر اساس جدیل تعیی  مدت زمان هر آزمان میاب

 .شاد سازمان مل، استایدارد محاسبه م،

B =  است از ساعت آمازش تئار  که طر اساس یظر کارشناس ی تأنید رئیس پهیهاکد  عبارت

 .شاد تعیی  م،

C =  مجیاع % 30عبارت است ازA  یB ( اعم از پذنران،  جای  ی ایر )ها  جایب،  که شامل هاننه

  .طاشد م،

D = ،ان  تعر ه ). شاد عبارت است از تعر ه هاننه آزمان که تاس  سازمان مل، استایدارد تعیی  م

  (رنال طه ازا  هر ساعت م، طاشد 350000در  ال  اضر  

 .ساعت یباشد 5طیاتر از  طریامه دیر  طاند طه شکل، تنظیم شاد که تعداد ساعات معادل در هر ریز: تبصره

 و سمینار   کارگاه  6-5

طرگاار مااطه که در سانر مراکا علی، کاار   تاس  مدرس ی طا استناد طه دیر  کارگا  ی سیینارتعر ه 

 . گیرد قرار م، در سانت آمازش پهیهاوا  پس از تانید رئیس پهیهاکد  تعیی  ی شاد م،
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 دوره های آموزشي ويژه 6-3

 :الزحمه مدرس حق

 50/3(  حاق پانه+  اق العاد  شغل ) × 2    اعضا  هیأت علی،

 50/3(  ق شغل+  ق شاال ) × 2    اعضا  ایر هیأت علی، 

 :نفر شرکت کننده 50سهم پژوهشگاه تا 

که  ها ال طاطت مکاتبات ادار  ی هیاهنو،رن 000 000 3+ رنال طرا  صدیر گااهینامه  000 000 6

 . شاد رنال م، 000 000 7معادل 

ی طه ازا  هر . شاد رنال طه سهم پهیهاوا  ا اید  م، 000 1000یفر   20طیاتر از طه ازا  هر یفر 

 .شاد رنال طه سهم پهیهاوا  ا اید  م، 000 000 3ریز طیاتر از نک ریز  مبلغ 

 تعداد ریزها  دیر  × حاق نک ریز مدرس  :سهم پژوهشکده

 ی مالیاتطییه + سهم مدرس+ سهم پهیهاکد  + سهم پهیهاوا   :هزينه دوره 

طراطر  نکشاد  سهم مدرس تاا ح، ی سهم پهیهاوا   هان، که مدرس از طیرین تامی  م، طرا  دیر 

 .شاد در یظر گر ته م،( ام که کیتر طادهرکد) شاد تنظیم م،م اطق مرا ل   اق سهم مدرس ی نا 

 تخصیص درآمد حاصل از ارائه ی خدمات آموزشي 7

 خدمات آموزشي 7-1

طه پهیهاکد  % 50طه پهیهاوا  ی % 20قراردادها  آمازش، طه استثنا  دیر  ها  ینه  از کل مبلغ 

(  ق التدرنس  پذنران،  محل آمازش ی جای )جهت تأمی  کلیه هاننه ها  اجرا  قرارداد 

 .تصییص م، ناطد

 نحوه هزينه کرد پژوهشکده با توجه به درآمد های تخصیص داده شده به شرح زير  7-1-1

 :مي باشد

 دوره آموزشي مديران کنترل کیفیت و کارشناسان دآزمايشگاه های همکار -الف

هر ساعت معادل )ساعت  ق التدرنس طرا  مدرس در یظر گر ته م، شاد  2طه ازا  هر ریز دیر   

 ی طه ازا  هر کارآماز طیاتر  نک ساعت طه ساعت  ق التدرنس اضا ه ( هاار رنال است 000 50

 .یس پهیهاکد  پرداخت م، شادئه ها از ماطح، درآمد طه تاصیص رسانر هانن. م، شاد

 دوره های ويژه -ب

محاسبه ی پرداخت  1-6از درآمد  اصل از طرگاار  دیر  ینه   سهم مدرس ی پهیهاکد  م اطق طند 

 .م، گردد ی ماطح، درآمد طه پهیهاوا  تعلق م، گیرد

 .مأمارنت تعلق یی، گیردطه مدرسی  درین سازمای، در ساعت ادار   ق : تبصره
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 کارگاه -ج

  ق التدرنس مدرس داخل، از محل سهم پهیهاکد   م اطق جدیل زنر محاسبه ی پرداخت

 :م، شاد 

 

 (رنال)درآمدزان،  سهم مدرس داخل،

 میلیان 50تا  سهم پهیهاکد % 20

 میلیان 300تا  سهم پهیهاکد % 37

 میلیان 350تا  سهم پهیهاکد % 32

 میلیان 200تا  پهیهاکد سهم % 32

 میلیان 200طیز از  سهم پهیهاکد % 30

 

در صارت، که مدرس از خارج از پهیهاوا  طاشد   ق الا یه ی  طه صارت تاا ح، از سهم  :1تبصره 

 .پرداخت م، شاد%( 50)پهیهاکد  

در صارت، که طرگاار  دیر  طا ماارکت مدرس داخل، ی خارج، ایجام شاد  سهم مدرس  :5تبصره

 .داخل، ییا طه صارت تاا ح، ی طا یظر رئیس پهیهاکد  تعیی  ی پرداخت م، گردد

 :یهاکد  ماظف است از سهم تصییص نا ته  هاننه ها  طه شرح زنر را تأمی  ییاندهپ

سیینار / م اطق  رم گاارش طرگاار  کارگا ( م پهیهاکد سه% 30 داکثر تا )هاننه ها  پرسنل،  -

  PT-F 00/23طه شناسه 

 هاننه ا  مرطاط طه تدارکات  تهیه ی تکثیر جای  ی مستندات آمازش، - -

 هاننه ها  تبلیغات ی اطالع رسای، - -

 .هاننه پذنران، ی سال  طه عهد  پهیهاکد  م، طاشد :3تبصره 

 سوابقثبت بايگاني و   8

آمازش ی  د تر امارسال در  3کارگا  ی سیینار طه مدت     کلیه مستندات مرطاط طه طرگاار  دیر 

 .شاد تحییالت تکییل، طانوای، م،

 مدارك پیوست  2

 00/03PT-F سیینار طه شناسه مدرك/  رم ثبت یام شرکت در کارگا  -

 00/02PT-F سیینار طه شناسه مدرك/ کارگا /  رم  ضار ی ایاب دیر  آمازش، -

 00/01PT-F ر طه شناسه مدركسیینا/ کارگا / دیر  آمازش، کنندگان در  رم ماصیات شرکت -

 00/02PT-F  رم گااهینامه آمازش، طه شناسه مدرك -
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 00/05PT-Fسیینار طه شناسه مدرك / کارگا /  رم یظرسنج، دیر  آمازش، -

 00/06PT-F  رم ییازسنج، آمازش، کارکنان طه شناسه مدرك -

   PT-F 00/07 گااهینامۀ تدرنس طه شناسه مدرك  رم -

شناسه  ها  هیکار طه آمازش، مدنران کنترل کیفیت ی کارشناسان آزماناوا    رم تحانم دیر  -

 00/00PT-F مدرك

 شناسه مدرك ها  هیکار طه آمازش، مدنران کنترل کیفیت ی کارشناسان آزماناوا    رم تعر ه دیر  -

00/30PT-F 

 00/33PT-F طه شناسه مدرك پهیهاکد سیینار / کارگا  طرگاار   رم تحانم -

 00/32PT-F  رم ییازسنج، آمازش، طه شناسه مدرك -

 00/23PT-F سیینار طه شناسه مدرك/  رم گاارش طرگاار  کارگا  -

  00/22PT-F آمازش، طه شناسه مدرك   رم اثرطصا، دیر  -

 مدارك مرتبط   10

 استایدارد انرانتعر ه هاننه آزمان سازمان مل،  -

 گیرندگان مدرك   11

 پهیهاوا رناست د تر  -

 ایسای، ی پاتیبای، ی ادارات تاطعه  ییری معاییت تاسعه  -

 معاییت پهیها، ی ادارات تاطعه  -

 ها  پهیها، مرطاط  ها ی گری  پهیهاکد  -

 دطیرخایه کییته تصیی، تدین  ی پیویر   رآنندها -
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    سمینار/ نام شرکت در کارگاه فرم ثبت

 :سیینار/ عناان کارگا 

 

 :تارنگ طرگاار 

 :یام

 :یام خایاادگ،

First name: 

Last name: 

 :کد مل، :یام پدر

 :محل صدیر :شیار  شناسنامه

 :سیت مارد تید  :رشته ی مح ع تحییل،

 :خدمت/ محل تحییل

 :تلف  هیرا  :تلف 

 :پست الکتریییک، :دیریوار

 

ی  شاداستایدارد یارنا شعبه    انران، لطایک م 2375220005006سیینار طه شیار   ساب / کارگا هاننه شرکت در  -

 الکتریییک، یاای،ی نا  02612563326یام طه دیریوار   یز پرداخت طه هیرا   رم ثبت

training@standard.ac.ir ارسال شاد . 

مدنرنت آمازش ی تحییالت تکییل، تحانل  د تر امارسیینار طه / کارگا رداخت طاند در ریز طرگاار  اصل  یز پ -

 . شاد

 . طاشد سیینار م،/ کارگا / یام طر اساس تارنگ پرداخت هاننه دیر  ایلانت ثبت -

ها  ها ی سازمان اختیاص، در محل شرکت ها ی نا سیینارها را طه صارت پهیهاوا  استایدارد آمادگ، دارد کارگا  -

 . طرگاار کند

 . تیاس  اصل  رمانید......................................... در صارت ییاز طرا  کسب اطالعات طیاتر طا شیار   -

 . طاشد م،........................................ یام تا  مهلت ثبت -

ی در ایر ان  صارت مراتب طه یحا محتض، طه اطالع  شاد  رسیدن تاکیل م، سیینار در صارت طه  د ییاب/ کارگا  -

 .شاد   ی هاننه ثبت یام درنا ت شد  مسترد م،یام کنندگان رسید ثبت

  

   PT-F 00/03  



 

 

 

 

 سمینار/ کارگاه/ آموزشي دوره حضور و غیابفرم 

 : ................تارنگ شریع                          :                                    سیینار/ کارگا / عناان دیر 

 : ..................تارنگ پانان:                                                                                   یام مدرس

 یام ی یام خایاادگ، ردنف
 محل امضا 

 پنجمریز  ریز گهارم ریز سام ریز دیم ریز ایل

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 آمازش ی تحییالت تکییل،امار  کل مدنر
 تارنگ ی امضا 
 

  

   PT-F 00/02  



 

 

 

 
 

 
                                      

 
 
 
 

 :شماره گواهيناهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 :اترخي صدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 گواهيناهم آموزشی

 شود گواهی می 

 .......................................خانم /آاقی

 ....................هب شماره شناسناهم 

 ............................هب کد ملی 

 رد دوره آموزشی

.............................................................................................. 

 ساعت..........................هک هب مدت 

رد ربگزار شده،............................... رد اترخي  گاه استاندا  رد ژپوهش

 .موفقیت گذرانده است بااست  و آن را  حضور یافته

 

 

 آموزش و تحصیالت تکمیلی كل  امور   مدری

  

   PT-F 00/02  



 

 

 

 سمینار/ کارگاه/ آموزشي دورهنظرسنجي فرم 
 

سیینار  از آیجا که یظرات شیا ما را در طهباد مستیر / کارگا / جناطعال، در ان  دیر  آمازش،/ طا تاکر از  ضار سرکارعال،

 .تکییل ماارد خااسته شد  در  رم زنر ی درج پیانهادات خاد اقدام  رمانیدخااهایند است یسبت طه   ییاند  آمازش نار  م،

 : ....................................تارنگ شریع:                                                                         سیینار/ کارگا / عناان دیر 

 : .....................................تارنگ پانان                                                                 :                             یام مدرس

 :ماصیات  رد 

 ...........................................: .....محل خدمت: ............................................. رشته تحییل،: ...................................... س   تحییالت

 خیلي خوب سمینار/کارگاه/ارزيابي استاد و محتوای دوره –قسمت اول 

 (امتیاز 4)

 خوب

 (امتیاز 3)

 متوسط

 (امتیاز 5)

 ضعیف

 (امتیاز 1)
 ضرايب

 سیینار/ کارگا / تسل  مدرس طه ماضاع دیر ( 3

 شیا  طیان ی ایتحال م الب( 2

 پاسصوان، طه سااالتمیاان ( 1

   طرخارد مدرس یحا ( 2

 طه ماقع  اضر شدن مدرس( 5

 محتاا  دیر  آمازش،( 6

 سیینار/ کارگا / میاان کارطرد  طادن دیر ( 7

 هیصاای، طال مدت دیر  طا محتاا  آن ( 5

 دسترس، طه جای  ی کتاب( 0

 ها یاض  طادن م الب درس، ی درك آن( 30

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

1 

ريزی و اجرای  ارزيابي برنامه –قسمت دوم 

 سمینار/کارگاه/دوره
 ضرايب ضعیف متوسط خوب خیلي خوب

 رسای، طرگاار  دیر  یحا  اطالع( 3

 (گرمانز ی  ضا تهانه یار  )شران  محی ، کالس ( 2

 امکایات کیک آمازش،یسانل ی ( 1

 سیینار/ کارگا / یحا  پذنران، دیر ( 2

 شریع ی خاتیه طه ماقع کالس( 5

 طرخارد کارکنان( 6

 سیینار/ کارگا / مناسب طادن تارنگ طرگاار  دیر ( 7

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 
□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

5/0  

5/0  

5/0  

25/0  

25/0  

5/0  

25/0  

 کنید؟ گوایه ارزناط، م، در مجیاع دیر  را

 □  ضعیف            □  متاس             □  خاب            □ خیل، خاب
 گوایو، اطالع از طرگاار  دیر 

 ..................................سانر                  □دیستان               □پیویر  شصی،          □سامایه آمازش             □  یامه آمازش

 تپیانهادا

 

 

PT-F 00/05  



 

 

 

 

 نیازسنجي آموزشي کارکنانفرم 

آمازش، مارد ییاز     دیر طه ترتیب ایلانتشاد   سرکارعال، تحاضا م،/ طدن  یسیله از جناطعال،  هیکار گرام، 

 . خاد را در جدیل زنر یارد کنید

 :یام خایاادگ،یام ی 

 :پست سازمای،

 :محل خدمت

 :آزماناوا /گری  پهیها،

 :مدرك تحییل،
 

 *مال ظات  عناان دیر  ردنف

   

   

   

   

   

 . مدرس اعالم ییانیدایتصاب ی نا ( درین نا طرین سازمای، ی خارج از کاار)پیانهادات خاد را در خیاص محل طرگاار  * 
 

 

 

  

   PT-F 00/06  



 

 

 

 

 

 :شماره گواهيناهم

 :اترخي صدور

 

 تدریس ناهم ي گواه 

 

...فرزند  ....  دارنده شناسناهم شماره   ....   جناب آاقی /گواهی می شود سرکار خانم        

 

..................   رد دوره آموزشی  

  گردیدهربگزار  .............رد..............   ات   اترخي ............. از    اترخي هک 

. ساعت  تدریس نموده اند ........هب مدت  

 

                                                                                                                                                                                                    

 آموزش و تحصیالت تکمیلیكل امور  مدری                                                                                                                                                                                                                              

  

   PT-F70/00 



 

 

 

 

 
 

 های همکار آموزشي مديران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمايشگاه  فرم تعرفه دوره

 A B C  D نام دوره آموزشي رديف
 هزينه کل دوره

 (رنال) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

D × (A+B+C) =  تعر ه دیر 

A =  ،ساعت آمازش عیل، که طر اساس جدیل تعیی  مدت زمان هر آزمان میاب سازمان مل

 انراناستایدارد 

B =   ساعت آمازش تئار  که طر اساس یظر کارشناس ی تأنید رئیس پهیهاکد 

C = 30 % مجیاعA  یB شاد م،( اعم از پذنران،  جای  ی ایر )ها  جایب،  که شامل هاننه 

D =  انران تاس  سازمان مل، استایداردتعیی  شد  تعر ه هاننه آزمان 

 . طاشد رنال طرا  هر ساعت م، 000 350( زمان تیانب ان  ریش اجران،)ان  تعر ه در  ال  اضر 

 

 

 

 

 

PT-F 00/30  



 

 

 

 

 سمینار/ کارگاهگزارش برگزاری فرم 
 

..... .............................................................................................................................سیینار / کارگا  رساید طه اطالع م،

در .................................. .............خایم / تاس  آقا   ساعت ......................... طه مدت .............................. در تارنگ 

 . طرگاار گردند.........................................   پهیهاکد  .................................گری  پهیها، 

 طرگاار  الا یه ا راد  که در رنال طاد  ی  ق............................... سیینار  مبلغ / درآمد  اصل از ان  کارگا 

 :طاشد اید طه شرح جدیل زنر م، سیینار شرکت داشته/ کارگا 

 شیار   ساب (رنال)الا یه   ق شرح  عالیت یام ی یام خایاادگ، ردنف

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 یام ی یام خایاادگ، رئیس پهیهاکد             هیها، یام ی یام خایاادگ، مدنر گری  پ

 تارنگ                     تارنگ               

 امضا                      امضا               

  

   PT-F0023 



 

 

 

 

 فرم اثربخشي دوره آموزشي

:نام و نام خانوادگي شرکت کننده در دوره آموزشي  

:عنوان دوره آموزشي  

:تاريخ برگزاری  

 

 ضعیف امتیاز

 10کمتر از 

 متوسط

13-10 

 خوب

16-14 

خیلي 

 خوب

50-17 

 رديف 

میاان تاثیرگذار  دیر   از یظر دایز ی مهارت      

در  از  عیلکرد یظانف شرکت کنند  گوایه 

 م، طاشد؟

3- 

خدمت ارائه شد  تاس   راگیر پس از شرکت      

در دیر  در محانسه طا قبل از شرکت در دیر  

 م، طاشد؟ گوایه

2- 

آنا آمازش  راگیر در  ل ماکالت کار  آن      

 یا د تاثیر گذار طاد ؟

1- 

ارزناط، کل، شیا از ان  دیر  در راط ه طا دایز      

 پذنر گیست؟

2- 

 

 : امضاء و نام

 

 : توجه

اتیام دیر  تکییل ی طه د تر مدنر گری  پهیها، مرطاطه تکییل م، ی طانست،  داکثر در مدت سه ما  پس از  تاس   رم ان 

  آمازش ارسال گردد

   PT-F 00/22  



 

 

 

 

 کارگاه/ سمینار/ در دوره آموزشي کنندگان فررررم مشخصات شرکت

 : .............................تارنگ شریع:                                                                                              سیینار/ کارگا / عناان دیر 

 : ..............................تارنگ پانان:                                                                                                                   یام مدرس

ف
دن
ر

 

 First name and Last یام ی یام خایاادگ،

name 
 *ارزشیاط، الکتریییک پست شیار  تیاس یام پدر کد مل، محل صدیر/ ش .ش محل خدمت

          

          

          

          

          

          

          

 .شاد ان  قسیت تاس  مدرس دیر  تکییل م، * 

 . ل فا  رم را طه صارت خاایا ی کامل تکییل  رمانید -

 :امضا  مدرستارنگ ی :                                                                             خایاادگ، مدرس یام ی یام

  

PT-F 00/01  



 

 

 

 

 

 همکار های مديران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمايشگاه آموزشي  تقويم دوره

 ................سال  ...................... گروه پژوهشي  ......................پژوهشکده 

ف
دي

ر
 

 نام آزمايشگاه
 نحوه برگزاری

 مدرس تا تاريخ از تاريخ ظرفیت نام دوره
هزينه به ازای هر نفر 

 عملي نظری (ريال)

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  

   PT-F 00/00  



 

 

 

 

 

 .................................سمینارهای پژوهشکده / ها تقويم کارگاه

 ..............................سال   .........................گرروه پژوهشري 

ف
دي

ر
 

 مخاطبین عملي نظری سمینار/ عنوان کارگاه
تاريخ 

 پیشنهادی

حداکثر تعداد 

 کنندگان شرکت
 مدرسین/مدرس 

هزينه به ازای 

 (ريال)هر نفر 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

  

   PT-F 00/33  



 

 

 

 

 فررررم نیرازسنجرررري آموزشررررررري

 .................سال   ...................... گروه پژوهشي ........................ پژوهشکده

 طهباد مدنرنت شغل، عیام، آمازش،  نا پادمان  عناان دیر  ردنف

تعداد تحرنب، 

 شرکت

 کنندگان

میاان ساعت 

 دیر 

مااال شرکت 

 کنندگان
مجر  

 (پیانهاد)

محل جغرا یان، 

اجرا 

 کارکنان مدنران (شهرستان/استان)
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

           

 

   PT-F 00/32  


