
  

  چك ليست ارزيابي مدارك متقاضيان پروانه اشتغال آموزش

  

  رشته تحصيلي                          :                                           نام ونام خانوادگي متقاضي

  

.)                                                                                          ابر اصل آخرين مدرك تحصيلي الزامي استارائه كپي بر: (آخرين مدرك تحصيلي -1*

  

        

  1يه پا                                                          2پايه  :        پروانه اشتغال -2*

  .)                                                                                         ارائه كپي پروانه اشتغال به كار مهندسي الزامي است(

  :سابقه تدريس در دوره مشابه -3*

دوره هاي آموزشي مشابه در  در زمينهارائه سوابق تدريس در دوره هاي آموزشي مشابه در مقاطع كارشناسي و باالتر -

  ودانشگاه آزاد اسالمي) شامل دانشگاههاي دولتي وغيرانتفاعي مورد تاييد (دانشگاهها ومراكز آموزش عالي 

  

  امتياز  مرتبط  نام درس  تاريخ ومدت  نام دانشگاه

          

          

          

          

          

          

  

  ه اي داراي مجوزارائه سوابق تدريس در مؤسسات خصوصي و انجمنهاي حرف -

  امتياز  مرتبط  نام درس  تاريخ ومدت  نام موسسه

          

          

          

          

  

  يازجمع امت                                                        امتياز 2ازاء هرسال تدريس در دوره مشابه ه ب

  :شرايط كسب امتياز مربوط به كار حرفه اي مرتبط با موضوع تدريس-4*

   سابقه كار در شركتهاي مشاور يا پيمانكار رتبه بندي شده از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري  -

  

    كارشناسي ارشد

    دكتري



تاريخ مدت انجام   نام پروژه  شركت 

  كار

گواهي صالحيت   گواهي بيمه

  شركت

  امتياز

            

            

            

            

  

  گواهي معتبر از سازمانها وشركتهاي دولتي  -  

  

  امتياز  مدت انجام كار  تاريخ  محل  سمت  ام سازمانن

            

            

            

  

طريق پروانه اشتغال به كار يا آزاد يا از ساختمانهاي شهري  مدارك معتبر مبني بر انجام طراحي ومحاسبات واجرا ونظارت ،  -

  )موفقيت در مصاحبه حضوري مرتبط با پروژه ها(مهندسي 

  

  امتياز  مدت  تاريخ  پروانه اشتغال  آزاد  

            طراحي

            محاسبه

            نظارت

            اجرا

  

امتياز           جمع امتياز                                                                                                   3به ازاء هرسال سابقه كار حرفه اي مرتبط با موضوع تدريس 

  :سوابق پژوهشي مرتبط بادوره آموزشي -5*

  )امتياز  3تا ( تاليف هر عنوان كتاب    -1

  



  )امتياز  1تا ( ترجمه هر عنوان كتاب   -2

  

  )امتياز 2هرعنوان تا ( ISI  پژوهشي داخلي و خارجي - مقاله پذيرفته در مجالت علمي -3

  

  )امتياز  1هرعنوان تا( پژوهشي داخلي    - رائه شده در مجالت علميمقاله ا -4

  

  ) امتياز/ . 5هر عنوان تا(مقاله ارائه شده  در كنفرانسها وهمايش هاي معتبر خارجي يا بين المللي   -5

    

  ) امتياز/ . 25هر عنوان مقاله(مقاله ارائه شده در كنفرانسها وهمايش هاي معتبر داخلي  - 6

  

  جمع امتياز                                                                                                                                                  

  .تمامي تأليفات ومقاالت فوق بايد با دوره آموزشي مورد تقاضا مرتبط باشد: تبصره

  

  :جمع امتياز كل .                                        امتياز مي باشد 85م حداقل كل امتياز الز: توجه 

  

  :                                                                        جهت تدريس دوره هاي درخواستي* 

1-  

2-  

3-  

4-  

  :دوره هاي موافقت شده جهت تدريس* 

1-  

2-  

3-  

4-  

  :    اعضا ء كميته آموزش
  

  

1-   

                            

2-   

  

3-   

  

4-   

  

5-   


