ﺷﺮاﯾﻂ و اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ھﺎی اﻧﺮژی و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﮫﺎ
اﻟﻒ .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دوره:
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ ،ﻧﮫﺎدھﺎ ،ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻔﺮات ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را
ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺟﮫﺖ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ھﺎ ﺗﺎ ده روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره از
ﻃﺮﯾﻖ دورﻧﮕﺎر ٠٤١-٣٢٨٩٥٠٢٣
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره و اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ از
ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ آدرس www.aherc.ir
وارﯾﺰ ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺎھﯽ دوره ﻃﺒﻖ ﺟﺪول در ﺑﺨﺶ ﺗﻘﻮﯾﻢ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ھﺎ )در
ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﺧﻮری و ﻣﮫﻤﺎﻧﺴﺮا ،ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮع وارﯾﺰ ﮔﺮدد( ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع دوره ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ) ۴٠٠١٠۵١٩٠٣٠٠٨٢۴۵ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ
وارﯾﺰ
ﺷﻨﺎﺳﻪ
و
٠۴٠١٠٠٠٠۴٠٠١٠۵١٩٠٣٠٠٨٢۴۵IR
(٣۴٧٠۵١٩۵۴١۴٠١٠٣٠٠٠٠٠٠۵١٠٢۶٠٢٠٠ﺑﻨﺎم ﺗﻤﺮﮐﺰ وﺟﻮه درآﻣﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق و ارﺳﺎل ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺎﮐﺲ ٠۴١٣٢٨٩۵٠٢٣
و اراﺋﻪ آن در روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﻓﯿﺶ آن را از ﻃﺮﯾﻖ دورﻧﮕﺎر ٠٤١-٣٢٨٩٥٠٢٣
ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دوره ھﺎ از ﺳﺎﻋﺖ  ٨ﻟﻐﺎﯾﺖ  ٩ﺻﺒﺢ روز ﺷﺮوع دوره و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﮫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ،
ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰی و ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ از ﺷﺮﮐﺖ )ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﮔﺎن از
ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺘﮫﺎ ﻻزم اﺳﺖ( را در روز ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻼﺳﮫﺎ راس ﺳﺎﻋﺖ  ٩در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوره در ﺑﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای دوره ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺮارت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻼﺳﮫﺎ از ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺷﺮوع و روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ھﻤﺎن ھﻔﺘﻪ
ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن دوره راس ﺳﺎﻋﺖ  ١٢ﺑﺮﮔﺰار و ﺳﺎﻋﺖ  ١٣ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﻟﺬا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻓﺖ
وﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮد را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آزﻣﻮن دوره ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
آزﻣﻮن دوره ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ) .ﺑﺮای دوره ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻀﻮر در دوره و ﻋﺪم ﻏﯿﺒﺖ
در ﮐﻼﺳﮫﺎ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن دوره ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۶٠درﺻﺪ ﻧﻤﺮه را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای
آﮔﺎھﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ھﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای دوره ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺮارت ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮط ﻋﺪم ﻏﯿﺒﺖ در ﻃﻮل دوره و ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵٠درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﺑﻌﻼوه ارﺳﺎل ﻓﺮم  SECﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٣ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن
دوره اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دو دوره ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ
اﮔﺮ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻓﺮم  SECﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ(
ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ دوره ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
آدرس :ﺗﺒﺮﯾﺰ -ﺟﺎده ﺳﻨﺘﻮ -ﺳﻪ راھﯽ ﻗﺮاﻣﻠﮏ -ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن -ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ آﻣﻮزش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی -ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ٥١٨٤٥ -١٣٩

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ٣٢٨٨٦٧٤١ :و ٠٤١-٣٢٨٨٦٧٤٦
دورﻧﮕﺎر٠٤١-٣٢٨٩٥٠٢٣ :
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽntcem@aherc.ir

ب-ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ھﺎ
دوره ه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺟﺎﻣﻊ(
-١ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ اﻧﺮژی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻐﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ
-٢ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻠﯿﻪ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
-٣ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
-۴داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻤﯿﺰی
اﻟﻒ-دوره ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق
-١ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی رﺷﺘﻪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی
-٢ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی دارﻧﺪ.
ب-دوره ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺣﺮارت
-١ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ و اﻧﺮژی
-٢ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی دارﻧﺪ
ج-دوره ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی در ﺻﻨﺎﯾﻊ
-١ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی رﺷﺘﻪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی
-٢ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎی رﺷﺘﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ
-٣ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺷﺘﻪ ھﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی دارﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :١در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﭘﺬﯾﺮش ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ در دوره ھﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه  :٢ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دوره ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﯾﮑﯽ از دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ
ﯾﮑﯽ از دوره ھﺎی ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی )ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ( ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﺷﺮﮐﺖ در
دوره ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از ﯾﺎراﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
پ-ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ
 -١ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ھﺮ ﯾﮏ از دوره ھﺎ ﺑﯿﺶ از  %١۵ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای آﻧﮫﺎ
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
-٢ﺷﺮط ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﻧﺤﻮه اﻣﺘﯿﺎز دھﯽ
-١ارزﯾﺎﺑﯽ دوره ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-٢ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره  ۶٠از  ١٠٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
-٣در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب را ﮐﺴﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﺗﺒﺎ و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﻣﺠﺮی در آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد دوره ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و
ﺑﻪ ﺳﺎﺗﺒﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻓﺮم در ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮد(
ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻤﺮه

ﻣﺤﺪوده
آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ

اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯽ

65 < S ≤ 60

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

75 < S ≤ 65

ﻣﺘﻮﺳﻂ

90 < S ≤ 75

ﺧﻮب

100 ≤ S ≤ 90

ﻋﺎﻟﯽ

 -٣اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
-١ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺰارش اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
)ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺰارش  (SECرا ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۶ﻣﺎه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻣﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی اﯾﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮده ) (ntcem@aherc.irو اﺻﻞ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺷﺪه آن ﺑﻌﻼوه ﻣﺴﺘﻨﺪات
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﻓﺮم در ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮد(
اراﺋﻪ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ دوره ھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ در دوره ھﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ و ﺣﺪ ﻧﺼﺎب آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ارﺳﺎل و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰارش اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در دوره ھﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﮫﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ) ،از
ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺑﺮق ،ﺷﺮﮐﺘﮫﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺮژی و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺎص( ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ و اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﺗﺒﺎ ،ﺑﺪون اراﺋﻪ ﮔﺰارش اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از
اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎﺗﺒﺎ را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﻓﺮم در ﺑﺨﺶ داﻧﻠﻮد(
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ٧٠از  ١٠٠ﺑﻮده و ﻣﻼک ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﮫﺎ
ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﻧﻤﺮه

ﻣﺤﺪوده
آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ

اﻣﺘﯿﺎز ﮐﯿﻔﯽ

75 < S ≤ 70

ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل

85 < S ≤ 75

ﻣﺘﻮﺳﻂ

95 < S ≤ 85

ﺧﻮب

100 ≤ S ≤ 95

ﻋﺎﻟﯽ

-۴ﺻﺪور و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ
 -١ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ را ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.
-٢ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی ھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﮫﺮه وری اﻧﺮژی اﯾﺮان
)ﺳﺎﺗﺒﺎ( ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎﺗﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮوز درج
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻋﻼم رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯽ ﭘﺴﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺧﻮد
اﻇﮫﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﯾﺎ اﻋﻼم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات
ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮐﺎرآﻣﻮز ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ھﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎس و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش
ﺳﺎﺗﺒﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﺳﺎﺗﺒﺎ:
٠٢١٨٨۵٧٩۶٩١
داﺧﻠﯽ ١٣٠

