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 :مقدمه

نقل  آموزشی در هر نظام آموزشی از جمله نظام آموزش صنعت حمل وبخشی اثر یکی از مهمترین عوامل موثر بر کیفیت و

 ها بااجرای صحیح و با کیفیت آموزش کنند.می ااجر ای آموزشی راههای آموزشی هستندکه برنامهو موسسهی مراکز ریل

لازم را برای  زمینهمحیط آموزشی مناسب   نوین، مدرسان با تجربه و  های آموزشیامکانات آموزشی کافی، روش استفاده از

 آورد.نتقال یادگیری فراگیران فراهم میا

  و تمدید تایید،برای  های مورد نیازوکاربرگ آیندفر امتیازها، ،استانداردها ها،گیرنده شاخصبر در ،احراز صلاحیت ضوابط 

 باشد.می آموزشیصلاحیت موسسات  لغو
 

 تعاریف واختصارات:

 آهن ج.ا.اراه وریآمرکز توسعه، آموزش و فن: مرکز آموزش

گردد که از لحاظ موضوعی به تخصصی و کاربردی هم سنخ اطلاق میهای آموزش به مجموعه  فعالیت حوزه تخصصی:

 (1هم مربوط هستند. )جدول

گرددکه متقاضی اجرای بخشی غیر دولتی اطلاق می آموزشی –، شرکت و انجمن علمی موسسه به مرکز، موسسه متقاضی:

 باشد.می تعیین شده، مرتبط با حمل ونقل ریلی آموزشی  -زه تخصصیدر حو یآموزشهای فعالیتاز 

 گردد.مرکز آموزش تشکیل می بررسی پرونده موسسه متقاضی در به منظورای است که کمیتهکمیته احراز صلاحیت: 

سه متقاضی مورد استفاده های موسو ویژگیشود که برای سنجش شرایط هایی گفته میبه ملاک: احراز صلاحیتشاخص 

 گیرد.قرار  می

، به منظور اعلام صلاحیت  موسسه  متقاضی برای مرکز آموزشمدرکی است که بر اساس ضوابط  گواهینامه  صلاحیت:

 شود.صادر می های آموزشیانجام فعالیت
 

 احراز صلاحیتمراحل 

 :احراز صلاحیتدرخواست  -1

مطابق ) ود رادرخواست خ باید باشد،میین دستورالعمل ا« ب»متقاضی که دارای حداقل شرایط مندرج در بند  هموسس

اربرگ بررسی مدارک )کاربرگ کدرترتیب اعلام شده به و  تخصصی با ارائه مدارک به تفکیک هر حوزه( 1کاربرگ شماره

 .مرکز آموزش ارسال نمایند به (3شمارهگ کاربرکاربرگ تکمیل شده اطلاعات موسسه )و( 2شماره

 :حوزه تخصصیالف: نحوه انتخاب 

 .انتخاب نماید ،های تخصصی تعیین شدهبین حوزهآموزشی ی تخصصی تا چهار حوزه حداکثر توانندمتقاضی می هموسس

 :ب: شرایط عمومی

 متقاضی لازم است از حداقل شرایط ذیل برخوردار باشد: هموسس

 .موسسه متقاضیدر اساسنامه « آموزش»قید کلمه   -1

 .مناسب اداریدارای فضای   -2

 های آموزشی.مستند بودن مقررات و رویه  -3
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 دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی برای مدیر موسسه.  -4

ندان دولت )داشتن گواهینامه دوره آشنایی هیأت موسس یا هیأت مدیره، مدیر عامل و مدیر موسسه با نظام آموزش کارم  -5

 ساعت(. 8مدت حداقل نظام آموزش کارمندان دولت به آشنایی 

برای  1337قانون اساسی و قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دی ماه  141رعایت مفاد اصل   -6

 مدیر و اعضای هیأت مدیره موسسه متقاضی.

 هیأت موسس:آهن از حیث موارد ذیل برای مدیر عامل، اعضای هیأت مدیره و یا تأییدیه اداره کل حراست راه  -7

 داشتن تابعیت ایرانی.  -1-7

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.  -2-7

 اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران.  -3-7

 .موثر نداشتن سابقه محکومیت جزایی  -4-7

 :ج: شرایط اختصاصی

 آهنی برای مدیر موسسه.مدیریتی یا آموزشی و یا راهمفید سال سابقه  5داشتن حداقل   -1

ط که مدرسان با رعایت این شر مورد تقاضا آموزش در هر حوزه تخصصیحداقل سه مدرس مورد تائید مرکز  داشتن  -2

   .توانند به صورت همزمان با دو شرکت آموزشی رابطه همکاری داشته باشندشده حداکثر میمعرفی 

 باشد: شده قید زیر موارد باید مدرس بامتقاضی   مؤسسه همکاری سند در

 .باشد سال از سه بیش نباید زمان ین. اباشد شده درج شفاف کاملاً طور به همکاری پایان و آغاز زمان -

 تحصیلی مدرسان با موضوع تدریس آنهاارتباط رشته  -

 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با تائید گروهای تخصصی مربوطه  -

 دارا بودن گواهی صلاحیت تدریس مطابق با استانداردهای مرکز آموزش -

 باشد.  شده مشخص مدرس تخصصی حوزه -

 .نماید اعلام خود تخصصی رسته عنوان به راحوزه تخصصی  یک تواندمی تنها مدرس ره -

 آموزشی هایفعالیت انجام به مجازدارند،  اجرایی یا نظارتی فعالیت نآههرا هایبخش سایر در که موسسه متقاضی  - 3

 .نیستند

  در توانندمیدر صورت داشتن واحد آموزشی  ریلی صنایع در استفاده مورد ایهمجموعه سازنده موسسه متقاضی :1تبصره 

 کلیه رعایتاب و مرکزآموزش با هماهنگی از پس خود، تولیدات از رداریببهره نیز و تعمیرات و نگهداری معرفی؛ خصوص

 بخش متقاضیان سایر یا و آهن راه ،متبوع خود شرکت پرسنل آموزش به نسبت زمرک این ای آموزشیهدستورالعمل

 .نمایند اقدام مرکز، این مصوب هایدوره طرح با مطابق خصوصی،

 خود سازمانی چارت در امرآموزش متولی مستقل واحد دارای چنانچه لکوموتیو یا واگن مالک موسسه متقاضی: 2تبصره 

 طرح با مطابق خود، پرسنل آموزش به نسبت آموزش مرکز با نظارت و آموزشی هایدستورالعمل کلیه رعایتبا ،دهستن

 .نمایند اقدام مرکز، این مصوب هایدوره
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 فرآیند بررسی -2

، نسبت به بررسی مدارک و مستندات احراز صلاحیت انجام فعالیت آموزشی مرکز آموزش پس از دریافت درخواست -الف

مورد مرتبط با حمل ونقل ریلی  در هر حوزه تخصصی  3و شماره 2، شماره1های شمارهکاربرگارسالی بر اساس 

 رساند.مراتب را به اطلاع موسسه متقاضی می یک از شرایط، فقدان هرود نقص و یا کند. در صورت وجاقدام می تقاضا،

را  4کاربرگ شماره پس از بررسی پرونده، مرکز آموزش از موسسه متقاضی بازدید نموده و کاربرگ گزارش بازدید  -ب

 .نمایدتکمیل می

اخذ  5کاربرگ شماره شرایط عمومی موسسه متقاضی بر اساس  7آهن در خصوص بند نظر اداره کل حراست راه -ج

 شود. می

ها و اعلام نظر مثبت اداره کل حراست و با توجه به گزارش بازدید و مستندات پرونده، طبق کاربرگ شاخص در صورت -د

 گردد.توسط مرکز آموزش بررسی می 6کاربرگ شماره متقاضی موسسه امتیازات، فرم امتیاز 

به موسسه متقاضی اقدام  صلاحیت  نسبت به ارائه گواهینامه 7کاربرگ شماره مرکز آموزش پس از اخذ تعهدنامه  -ـه

 کند.می

 رسانی و نظارتاطلاع -3

 رساند.آهن میراه مناطقاطلاع حو مقتضی به به نمورد تأیید  موسسه متقاضیبروز شده مرکز آموزش فهرست 

 صلاحیت دارای گواهینامهنحوه تمدید، انصراف و یا لغو صلاحیت موسسات  -4

 الف: تمدید

، در صورت تمایل به تمدید اعتبار و کسب گواهینامه صلاحیتانقضای اعتبار تاریخ از ماه قبل  یکمتقاضی حداقل  هموسس

به مرکز آموزش  8کاربرگ شماره را بر اساس  مجوزامتیازات لازم از دستورالعمل ارزشیابی، می توانند درخواست تمدید 

 .ارائه نماید

 باشد.به منزله انصراف می متقاضیعدم مراجعه در مهلت تعیین شده از سوی موسسه  -1

 یک های فعالیت کلیه کیفی ارزیابی به مربوط مدارک باید متقاضیموسسه  گواهی نامه صلاحیت متقاضیتمدید اعتبار  -2

 مرکز به ،تایید شده است دوره اجرای متقاضی و ناظر که توسط بوده خوردگی قلم هرگونه فاقد که را خود گذشته سال

 .دننمای ارائه آموزش

  بررسی و شرایط اختصاصی مجدد مورد 2باید بر اساس بند صلاحیت  گواهینامهمتقاضی جهت تمدید  هشرایط مدرسان موسس

 تایید قرار گیرد.

 تمام است.ردادهای آموزشی نیمهقرا موسسه متقاضی که تمدید صلاحیت نشود موظف به اتمام انجام کلیه تعهدات و تبصره :

 : انصرافب

، تمایل به انصراف از ارائه خدمات آموزشی را دارند، لازم دارای گواهینامه صلاحیتمتقاضی  هدر صورتی که موسس -1

 نمایند.علام به مرکز آموزش ا 9کاربرگ شماره  طیاست درخواست خود را 

های انجام فعالیتطمینان از عدم تعهد احصول  واستعلام رسانی و اطلاعضمن مرکز آموزش ظرف مدت یک ماه  -2

 اقدام می نماید.نواحی  هایعلام آن به کلیه آموزشا وانصراف موسسه متقاضی نسبت به تایید آموزشی 
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 صلاحیت گواهینامهد: لغو 

  .نمایدمی ه متقاضیصلاحیت موسس گواهینامهمرکز آموزش رأساَ در موارد ذیل اقدام به لغو

 یابی کیفیارزعدم کسب امتیاز لازم در فرآیند  -1

 وشرایط احراز صلاحیتمرکز آموزش مشاهده هرگونه تخلف از ضوابط و مقررات آموزشی  -2

 ج.ا.اراه آهن  توسط اداره کل حراست متقاضیرد صلاحیت موسسه  -3

های رسمی راه آهن شرکت نموده  و برنده شده در فرایند مناقصات و استعلام متقاضیدر صورتی که شرکت یا موسسه  – 4

 گردد.ر صورت تکرار به طور دائم لغو می، برای بار اول به مدت یکسال ودباشد و به هر دلیلی اقدام به عقد قرارداد ننماید

 انتقال یا واگذاری گواهینامه صلاحیت صادر شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر – 6

 منقضی شدن یکی از شرایط عمومی واختصاصی قید شده در ماده یک-7

 .باشدمیخود  موسسه لغو صلاحیت شده موظف به اتمام کلیه تعهدات وقراردادهای آموزشی نیمه تمام :تبصره 
 

 حوزه تخصصی آموزشی فهرست: 1جدول 

 برداری و سیر وحرکتگرایش بهره
 

 وحرکت سیر

 
 

1 

 

 گرایش بازرگانی

 گرایش مسافری

 های فنیگرایش خط وسازه
  خط وابنیه فنی

 گرایش ساختمان وتاسیسات وخط وبرقی 2

 3 ناوگان

 4 ارتباطات و علائم الکتریکی
 

 های آموزشیفهرست فعالیت :2جدول 

 1 های آموزشیبرگزاری دوره

 2 های ادواری واحراز صلاحیت مهارتیبرگزاری آزمون

 3 آهنهای شغلی راهمهارتتدوین استانداردهای 

 4 تهیه نرم افزارهای کمک آموزشی

 5 تهیه سخت افزارهای کمک آموزشی

 6 تدوین جزوات وکتب آموزشی

 7 های آموزشیبخشی فعالیتارزیابی اثر

 8 هاها وطرح دورهنامهآیینئه مشاوره در تدوین اار

 9 اوراق  امتحانی پایان دوره ...... حتصحی
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 راهنمای متقاضیان اعتبار سنجی

های داشتن شرایط وشاخص صنعت حمل ونقل ریلی در صورتبه  کلیه متقاضیان اعتبار سنجی جهت ارائه خدمات آموزشی 

 ذیل تقاضای تعیین صلاحیت نمایند: توانند طبق فرآیندتقاضی میم دستورالعمل اعتبارسنجی موسساتمندرج در

 سنجی،های اعتبارشاخص مورد درخواست بایستی با توجه به آموزشی مرتبط با حمل ونقل ریلی -حوزه تخصصیالف: 

 .تجهیزات آموزشی انتخاب گردد امکانات و سوابق آموزشی و

 .در خواست تعیین صلاحیت به صورت نامه کتبی با امضاء بالاترین مقام موسسه متقاضی تهیه گردد ب : 

. ،توسط مقام موسسه متقاضی مهر وامضاء شودشده در فضاهای مربوط تایپ هاکاربرگ کلیهتمامی اطلاعات مورد نیاز :ج

به صورت آموزشی  -گ شماره یک را برای هرحوزه تخصصیآموزشی باید کاربر -متقاضیان بیش از یک حوزه تخصصی

 مجزا تکمیل نمایند.

در زونکن  آوری و( جمع ومستنداتگ مدارک )کار بر 3طبق کار برگ شماره  های مورد نیازهایکلیه مدارک و مستند:ـه

 رنگ به ترتیب فهرست مدارک در کار برگ مذکور با استفاده از برچسب ویا جدا کننده طبقه بندی شود. قرمز

لازم است مدارک مورد نیاز را برای هر حوزه آموزشی مرتبط با حمل ونقل ریلی   -حوزه تخصصیمتقاضیان بیش از یک 

 به صورت مجزا ارائه نمایند. تخصصی

 نامه در خواست به همراه زونکن تکمیل شده به مرکز آموزش ارسال شود.و: 

آموزشی متقاضی تایید صلاحیت شده جهت تمدید صلاحیت ویا انصراف از فعالیت بایستی درخواست خود را طبق  هی: موسس

 .دکاربرگ تمدید اعتبار با درخواست کتبی به مرکز آموزش ارائه نمای

 

 

 

 آهن ج.ا.اراه وریآمرکز توسعه، آموزش و فن                                                     

 
 


