سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی -مدیریت آموزش ،توسعه و پژوهش

فراخوان مجریان آموزشی به منظور برگزاری دوره های آموزشی ارتقا پایه مهندسان
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
"به استناد دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفهای مهندسان ساختمان موضوع شیوه نامه ابالغی به شماره
 624/68434مورخ  33/43/22معاونت امور مسکن و ساختمان
و دستورالعمل های ابالغی به شماره  94381/624مورخ  49416/624 ،11/42/24مورخ  11/44/44و  18611/624مورخ
 11/42/91دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی"

شرایط مجریان آموزش حرفهای مهندسی ساختمان به شرح ذیل اعالم می گردد:
 .1مراکز آموزشی معتبر:
کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی مستقر در مراکز استانها و شهرهای (باجمعیت بیش از
سیصدهزار نفر) کشور که دارای دانشکده های فنی در هریک از رشته های هفتگانه مهندسی بوده و دروس مرتبط با رشته
های موصوف را تدریس نموده اند.
 .2کلیات:
 9-2مجری آموزش موظف است در برگزاری دوره ها کلیه مصوبات ابالغی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی را رعایت نماید.
 2-2مجری آموزش موظف است تنها از مدرسان دارای پروانه آموزش معرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان استفاده نماید.
 8-2مجری آموزش باید دارای یک مدیر آموزش با حداقل پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی پایه دو در یکی از رشته–
های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با حداقل سه سال سابقه آموزشی و یا مدیریت آموزش در
دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،مراکز تحقیقاتی ،مراکز حرفهای و بازآموزی مهندسی ساختمان یا موسسات ثبت شده
آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت مهندسی باشد.
 6-2میزان شهریه برای هر دوره آموزشی توسط سازمان تعیین می گردد و دریافت هرگونه وجه اضافی توسط مجری
آموزش ممنوع است.
 .3امکانات و تجهیزات مجری برای برگزاری دوره های حضوری:
 9-8مجری آموزش باید دارای ساختمان آموزشی مناسب که در مالکیت یا اجاره حداقل سه ساله مجری باشد در اختیار
داشته باشد.
 2-8ساختمان آموزشی باید در محدوده شهری و با دسترسی ها و معابر مناسب و پارکینگ اختصاصی باشد.
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 8-8ساختمان آموزش و بخصوص کالسها از مساحت کافی ،سیستم مناسب سرمایش و گرماش ،تهویه و نور
مناسب و محیطی بدون صدا برخوردار باشند.
 6-8کالسهای آموزشی باید دارای تجهیزات آموزشی مانند میز و صندلی مناسب به تعداد الزم و وسایل کمک آموزشی با
کیفیت ،متناسب با دوره آموزش مورد نظر باشند.
 4-8انجام امور مربوط به ثبت نام ،پاسخگویی به مراجعین ،برگزاری به موقع کالسها ،ارائه لیست حضور و غیاب و
خدمات پشتیبانی به تشخیص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.
 4-8امکان برگزاری آزمون شامل سالن مناسب جهت برگزاری آزمون کتبی و همچنین فضا و امکانات مناسب رایانه ای
جهت برگزاری آزمون الکترونیکی.

 .4امکانات و تجهیزات مجری برای برگزاری دوره های مجازی:
 9-6سامانه آموزش مجازی مجریان می بایست از لحاظ بستر اینترنتی ،ظرفیت مجاز سرور ،سهولت ثبت نام و اخذ
اطالعات دانش پذیر ،امنیت اطالعات ،کیفیت تصاویر ویدئویی و صوتی توسط شورایعالی انفورماتیک مورد بررسی
و تائید قرار گرفته باشد.
 2-6برگزاری دوره های آموزش مجازی باید با امکانات  Learning Centerدر نرم افزار آموزش مجازی شامل ایجاد
پایگاه جزوات دوره ،فایل فشرده راهنما ،ارائه فیلم ها و کلیپ های آموزشی و ایجاد فوروم تخصصی هر دوره و به
صورت آنالین) (Onlineصورت پذیرد.
 8-6مجری آموزش باید پیش از برگزاری دوره ،آموزش های الزم مرتبط با شیوه آموزش الکترونیکی را به صورت فایل
و یا فیلم الکترونیکی تهیه و در اختیار مدرسان و دانش پذیران قرار دهد.
 6-6به منظور انجام نظارت عالیه بر حسن اجرا دوره ها ،ارزیابی و نظارت مستمر بر کیفیت و کمیت دوره های آموزشی،
نحوه تدریس مدرسان ،محتوای آموزشی ارائه شده از سوی آنها و همچنین عملکرد ،امکانات و تجهیزات مجریان
آموزش ،می بایست امکان دسترسی به سامانه آموزش الکترونیکی از سوی مجری برای دفتر مقررات ملی و کنترل
ساختمان وزارت راه و شهرسازی ،اداره کل راه و شهرسازی استان ،مدیریت آموزش ،توسعه و پژوهش و کمیته
آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ،فراهم گردد و فیلم ضبط شده هر دوره آموزشی بالفاصله
پس از پایان هر دوره آموزشی در اختیار مدیریت آموزش ،توسعه و پژوهش سازمان استان قرار گیرد.
 4-6سامانه آموزش مجازی باید از لحاظ سخت افزاری توانایی پشتیبانی استفاده هم زمان کاربران بدون افت سرعت و
کیفیت را داشته باشد.
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مدارک الزم جهت شرکت در فراخوان:
 -9نامه درخواست شرکت در فراخوان از طرف مجری با ذکر توضیحات الزم درخصوص بند  9فراخوان شامل تعداد
دانشکده ها و گروهها و رشته های مهندسی
 -2تکمیل فرم شماره یک و ارائه مستندات مربوط به امکانات و تجهیزات مجری برای برگزاری دوره های حضوری و
مجازی
 -8مستندات مالکیت ساختمان آموزشی درخصوص بند  9-8فراخوان
 -6مستندات مربوط به مدیر آموزش مطابق بند 8-2
 -4تصویر تائیدیه شورایعالی انفورماتیک جهت برگزاری دوره های آموزش مجازی طبق بند  9-6فراخوان
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فرم شماره یک :مشخصات متقاضی
نام دانشگاه...................................................................................................................................................................................:
امکانات و تجهیزات مجری برای برگزاری دوره های حضوری:

نوع مالکیت ساختمان آموزشی :اصلی□ استیجاری□
زیربنا ساختمان:

آدرس ساختمان آموزشی......................................................:
تعداد کالسهای آموزشی:

تعداد طبقات:

تعداد دانشکده های فنی:

تعداد رشته های فنی مهندسی موضوع قانون نظام مهندسی:

مساحت کالسها

ظرفیت کالسها

نوع سیستم گرمایشی:

نوع سیستم سرمایشی:

آیا کلیه کالسها تهویه مناسب دارد :بلی□ خیر□
آیا کلیه کالسها نور مناسب دارد :بلی□ خیر□

توضیحات الزم:
توضیحات الزم:
حداقل مشخصات سیستم های کامپیوتری

تعداد سیستم کامپیوتری جهت برگزاری آزمون الکترونیکی:

امکانات و تجهیزات مجری برای برگزاری دوره های مجازی:
مشخصات نرم افزای و سخت افزای سامانه آموزش مجازی :

مشخصات سرور آموزش مجازی جهت برگزاری دوره ها:

مشخصات مدیر آموزش:
نام و نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

شماره ملی:

آخرین مدرک تحصیلی:

*پروانه اشتغال به کار دارد□ ندارد□

شماره پروانه اشتغال به کار:

*در صورتیکه مدیر آموزش پروانه اشتغال به کار دارد بایستی تصویر آخرین پروانه ایشان به انضمام گواهی سابقه آموزشی
ایشان ارسال شود همچنین در صورتیکه ایشان فاقد پروانه اشتغال به کار می باشد بایستی مستندات الزم درخصوص سابقه
مدیریت آموزش ایشان در دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی ،مراکز تحقیقاتی ،مراکز حرفهای و بازآموزی مهندسی ساختمان
یا موسسات ثبت شده آموزشی مرتبط با موضوع فعالیت مهندسی ارائه گردد.
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