
    
   :تاريخ جلسه  : نام و نام خانوادگي متقاضي

  
  هاي آموزشي انجمن مهندسي ارزش ايرانن دورهمه شرايط احراز صالحيت علمي مدرساناارزيابي براساس آيين

و كارشناسان  مشاركت هرچه بيشتر استادان برايام آموزش و ايجاد بستري مناسب در راستاي استانداردسازي نظ

در چهـل و ششـمين    ۲۲/۰۹/۱۳۸۶نامه در تاريخ  هاي آموزشي مصوب مهندسي ارزش، اين آيين در تدريس دوره

  . جلسه هيات مديره انجمن به تصويب رسيد

حـداقل امتيازهـاي   را گذرانده باشند و  (Module I) ۱دارندگان مدارك كارشناسي و باالتر كه كارگاه مدول  -۱
  .توانند تقاضاي صدور مجوز تدريس نمايند مندرج در جدول زير را كسب نمايند، مي

  

  نوع فعاليت
  :الف

  اجرايي هاي كارگاهبرگزاري 

  :ب

 فراگيري مهندسي ارزش
  :ج

 پژوهشيهاي  فعاليت
  ۱۰  ۲۰  ۲۴  امتيازحداقل 

        امتياز كسب شده
  
  :نحوه كسب امتياز -۲

  امتياز كسب شده  اجرايي هاي كارگاه برگزاري -الف

  مطالعه ارزش هاي كارگاه برگزاري

 ) باشد گر كمك تسهيليا گر و   رهبر، تسهيلمت متقاضي در ِس(
  امتياز ۱ ساعت ۸به ازاي هر روز 

   جـــمع امتيــاز كسب شـــده  

 از  را گر يـا راهبـر   تاييديه برگزاري كارگاه به عنوان تسهيل يدبا مطالعاتي كه متقاضي برگزار كرده است

  . دريافت نموده باشد كارفرما

 ارائه شود ،تحليل كاركردبر  تاكيد صفحه با ۳تا  ۲در  ارزش روند مطالعات.   
  
 امتياز كسب شده  فراگيري مهندسي ارزش  -ب

  امتياز ۱ روز ۱به ازاي هر  ها ها، سمينارها و كنفرانس شركت در كارگاه ۱
   امتياز ۱۰   مرتبط داشتن مدرك كارشناسي ارشد  ۲
  امتياز ۵ مرتبط  اي مدرك تشخيص صالحيت حرفه  ۳
   جـــمع امتيــاز كسب شـــده   

  
 امتياز كسب شده  هاي پژوهشي  فعاليت -ج

  ارائه دوره آموزشي مهندسي ارزش  ۱
 )هاي مصوب انجمن دوره(

  امتياز ۱ روز ۱به ازاي هر 

  مقاالت داوري شده در زمينه مهندسي ارزش  ۲
 ) شود امتياز بر تعداد نويسندگان تقسيم مي(

  امتياز ۳

  سخنراني با موضوع مهندسي ارزش  ۳
 

  امتياز ۱

  كتاب در مورد مهندسي ارزش  ۴
 ) شود امتياز بر تعداد نويسندگان تقسيم مي(

  امتياز ۳

   جـــمع امتيــاز كسب شـــده  
در سه بخش فوق بايد به صورت جداگانه كسب شود و امتيـاز اضـافي يـك بخـش بـه       ،حداقل امتيازاِت :تبصره

   .شود منتقل نميبخش ديگر 

  .بررسي به كميته آموزش و پژوهش انجمن ارسال نمايند ، مدارك را برايمتقاضيان -۳

 صـالحيت  مجـوز  ،(Certification Board)پس از بررسي مدارك توسط كميته بررسي صـالحيت علمـي    -۴

 .توسط انجمن مهندسي ارزش صادر خواهد شدتدريس 

 انجمن مهندسي ارزش ايران
د د جان و  و دا م    


