واحد آموزش:
ایٍ ٔادذ تٕضط ضٕپرٔایسر آيٕزشی ادارِ يی شٕد .ضٕپر ٔايسر آيٕزشي يطئٕنيت فعبنيت آيٕزشي ٔ پژْٔشي
پرضُم را در جٓت اْذاف ضبزيبٌ برعٓذِ دارد.
سوپروایسر آموزشی :ملکه یارمحمدی
شرح ٔظبيف ضٕپر ٔايسر آيٕزشي بر اضبش اصٕل يذيريت بب تكيّ بر رعبيت يُشٕر دقٕق يذدجٕ ٔ بر اضبش
اضتبَذاردْبي يراقبتي بّ شرح زير ييببشذ:
 -1تعييٍ اْذاف آيٕزشي
 -2تعييٍ َيبزْبي آيٕزشي
 -3أنٕيت بُذي َيبزْبي آيٕزشي
 -4تذٔيٍ برَبيّ ْبي آيٕزشي
 -5اجراي برَبيّ ْبي آيٕزشي
 -6تٓيّ ٔ تُظيى ابسار يُبضب جٓت ارزيببي عًهكرد
ًْ -7بُْگي در اجراي برَبيّ ريسي داَشجٕيبٌ ٔ كبرٔرزاٌ
 -8پيشُٓبد تٓيّ كتب  .يجالت .جسٔات ٔ ٔضبيم كًك آيٕزشي جٓت ارتقب ضطخ آگبْي كبركُبٌ
 -9ارائّ تبزِ ْب ٔ َتبيج تذقيقبت جذيذ
ًْ -11كبري ٔ يشبركت در اَجبو طرح ْبي پژْٔشي
 -11ارزيببي اثر بخشي آيٕزشٓبي اَجبو شذِ ( کبرکُبٌ ٔ بيًبراٌ )
 -12شركت در كًيتّ ْبي بيًبرضتبَی
 -13برگساری يرتب کًيتّ آيٕزظ
-14
امکانات واحد آموزش :
 )1دضتگبِ ٔیذیٕ پرٔژکتٕر یک دضتگبِ
ٔ )2ایت برد
)3دضتگبِ أرْذ یک دضتگبِ
 )4ضبنٍ کُفراَص
)5کبيپيٕتر یک دضتگبِ

سیاستْای آهَصضی کاسکٌاى پشستاسی بشاساس  4هشحلِ ًیاصسٌجی آهَصضی /تعییي ضیَُ ّای آهَصضی /اسصیابی دٍسُ ّای آهَصضی
اًجام هی ضَد:
نیازسنجی آموزشی کارکنان

ًظش بِ ایٌکِ اساسی تشیي گام دس تذٍیي ٍ اجشای بشًاهِ ّای آهَصضی ،اجشای صحیح فشآیٌذ هی باضذً ،یاصسٌجی کاسکٌاى پشستاسی بش
هبٌای هعیاسّای ریل اًجام هی ضَد.


بش هبٌای تَسعِ ی فشدی کاسکٌاى سدُ ّای پشستاسی



تعییي اٍل َیتْای آهَصضی دس ّش بخص تَسظ سشپشستاس ٍ با هطاسکت سَپشٍایضس آهَصضی دس فشم گضاسش اسصیابی ساالًِ ًیاص
آهَصضی بخص



بشًاهِ ّای آهَصضی بشاساس سیاست ّای کالى آهَصضی هذیشیت پشستاسی دس هَضَع هشاقبتْای عوَهی یا اختصاصی

اولویت بندی برنامه های آموزشی

پس اص اًجام ًیاصسٌجی ،اٍ لَیت بٌذی بشًاهِ ّای آهَصضی بشای کلیِ ی کاسکٌاى سدُ ی پشستاسی(پشستاس ،تکٌسیي /کاسداى /کاسضٌاس
اتاق عول ٍ َّضبشی ،بْیاس) بشاساس اٍ لَیت ّای هشاقبتْای عوَهی ٍ اختصاصی ،سیاست ّای ساصهاى ،بشًاهِ ّای الضاهی دس
اعتباسبخطیٍ ،ظایف عوَهی ،تخصصی ٍ صالحیت حشفِ ای پشستاسی ٍ ًیاصّای هشاقبتی دس ساستای ایوٌی بیواس اًجام هی ضَد.
تعیین شیوه های آموزشی



آهَصضی دسٍى بخطی



بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی حضَسی



بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی غیش حضَسی(الکتشًٍیکی) کِ فعال دٍسُ ّای عوَهی بِ ایي ضیَُ اجشا هی گشدد.

ًحَُ اسصیابی بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی حضَسی:
 -1اص عشیق تکویل پشسطٌاهِ اسصیابی دٍسُ کِ بِ صَست کاغزی ٍ الکتشًٍیکی اًجام هی ضَد( پشسٌل سسوی -پیواًی قشاسدادی
بِ صَست الکتشًٍیکی ٍ پشسٌل عشحی بِ صَست کاغزی )
 -2یادگیشی(داًص) :یادگیشی عباست است اص تعییي هیضاى فشاگیشی ،هْاستْا ،تکٌیک ّا ٍ حقایقی است کِ عی دٍسُ ی آهَصضی
بِ ضشکت کٌٌذگاى آهَختِ ضذُ ٍ بشای آًاى سٍضي گشدیذُ است کِ اص عشیق آصهَى قبل ٍ بعذ اص ضشکت دس دٍسُ ی
آهَصضی(پیص آصهَى ٍ پس آصهَى) اًجام هی ضَد.
 -3سفتاس :هٌظَس اص سفتاس چگًَگی ٍ هیضاى تغییشاتی است کِ دس سفتاس ضشکت کٌٌذگاى دس اثش ضشکت دس دٍسُ ی آهَصضی حاصل
هی ضَد ٍ آى سا هی تَاى با اداهِ ی اسصیابی دس هحیظ ٍاقعی کاس سٍضي ساخت.
ً -4تا یج :هٌظَس اص ًتایج هیضاى تحقق اّذافی است کِ بِ عَس هستقین بِ ساصهاى استباط داسد .کِ اص عشیق تاثیش دٍسُ ّا بش ضاخص
ّای عولکشدی هَسد

سٌجص قشاس هی گیشد( هثال بشگضاسی دٍسُ آهَصضی استباعات هَثش بِ چِ هیضاى دس ضاخص سضایتوٌذی ًقص

داضتِ یا ایٌکِ بشگضاسی دٍسُ ی آهَصضی  CPRبِ چِ هیضاى دس ضاخص  CPRهَفق ًقص داضتِ است؟)

