فرم پيشنهاد تدریس در دوره ارتقا ،سخنرانی در همایش یا كارگاه آموزشی جهت تمدید پروانه اشتغال
شماره:

نام درخواست دهنده:

تاریخ:

لطفا فرم را به همراه مستندات کامل تحویل نمایید.
با سپاس،

نام و نام خانوادگی:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
کد ملی:
رشته تحصیلی:
شماره پروانه اشتغال بكار مهندسی:
پایه پروانه اشتغال به کار:
آدرس پست الكترونیكی:
شماره تماس و آدرس متقاضی:
آخرین مدرک تحصیلی:
متقاضی تدریس در دوره:

معاونت پذیرش و آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

نظارت ( )

طراحی ( )

□ کارشناسی

□ کارشناسی ارشد

□ ارتقای پایه

□ تمدید پروانه

محاسبات ( )

اجراء ( )

□ دکتری
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..................................................................................................................................................................................................

-2

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

-3

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

-4

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

نام و نام خانوادگی متقاضی:

امضاء

الزامات جهت متقاضيان تدریس در دوره های ارتقای پایه:
 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یكی از رشته های اصلی مرتبط با ساختمان با حداقل  5سال سابقه آموزشی در دانشگاه ها یا
آموزش حرفه ای مهندسی.
 دارا بودن پروانه اشتغال بكار مهندسی حداقل پایه  2اصلی
تبصره  :1منظور از آموزش حرفه ای مهندسی ،آموزش های فنی مرتبط با صنعت ساختمان در مراکز آموزشی معتبر می باشد.
تبصره  :2برای دوره های خاص از قبیل نرم افزارهای مهندسی ،جوشكاری ،آسانسور و امثال آن مدرس می تواند دارای مدرک کارشناسی
نیز باشد.
تبصره  : 3کسانی که صالحیت تدریس آنان مورد تایید کمیته آموزش قرار می گیرد ،باید به تایید دفتر امور مقررات ملی ساختمان نیز برسند.
 تكمیل کلیه فرم ها
 ارائه کپی ها و مستندات

جداول پيوست
 )1سوابق تحصيلی (کپی مدارک ضمیمه شود):
تاریخ اخذ مدرک عنوان پایان نامه
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی نام دانشگاه
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
امتیاز آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ( ،)45کارشناسی ارشد ( )55و دکتری ()55

 )2سوابق شركت در دوره های آموزشی (حداکثر  5مورد و در هر مورد گواهی موسسه ضمیمه شود):
مقطع تحصیلی شرکت کنندگان
موسسه برگزار کننده
ردیف نام دوره
1
2
3
4
5
فاقد امتیاز

سال و مدت دوره

 )2سوابق تدریس در دوره های آموزشی (حداکثر  5مورد و در هر مورد تاییدیه از موسسه محل تدریس ضمیمه شود):
مقطع تحصیلی شرکت کنندگان سال و مدت دوره
موسسه برگزار کننده
ردیف نام دوره
1
2
3
4
5
امتیاز به ازای هر سال تدریس ()2

 )3ترجمه یا تاليف كتاب (حداکثر  5مورد و در هر مورد مستندات ضمیمه شود):
تالیف/ترجمه
عنوان کتاب
ردیف
1
2
3
4
5
امتیاز تالیف هر عنوان حداکثر ( )3و ترجمه ()1

تیراژ و دفعات چاپ

رشته موضوع
کتاب

)4مقاالت علمی و شركت در كنفرانس ها (حداکثر  5مورد و در هر مورد مستندات ضمیمه شود):
داخلی/خارجی درجه علمی مجله یا کنفرانس
نام مجله یا کنفرانس
ردیف عنوان مقاله
1
2
3
4
5
امتیاز مقاله چاپ شده در مجله خارجی حداکثر ( ،)2مجله داخلی ( ،)1همایش خارجی یا بین المللی ( )0/5و همایش داخلی ()0/25

)5طرح های پژوهشی (حداکثر  5مورد و در هر مورد مستندات ضمیمه شود):
کارفرما
ردیف عنوان طرح
1
2
3
4
5
فاقد امتیاز

تاریخ انجام

)6سوابق حرفه ای (حداکثر  5مورد و به تفكیك نظارت ،طراحی ،محاسبات و اجرا):
نام پروژه

آدرس

ردیف
1
2
3
4
5
امتیاز هر سال سابقه حرفه ای مفید و مرتبط با رشته و صالحیت ()3

کافرما

نظارت ،طراحی ،محاسبه و اجرا

)7سوابق مدیریتی و اداری (حداکثر  5مورد ذکر شود):
فعالیت
سمت
ردیف نام اداره یا سازمان
1
2
3
4
5
فاقد امتیاز
تذكر :خواهشمند است مستندات جداول فوق را بطور جداگانه دسته بندی نمایيد.

تاریخ انجام

تاریخ انجام

