بَلتي داخلی  -تخصصی

رهیافت تَسعه

دفتر برًاهه ریسیًَ ،سازی ٍ تحَل اداری استاًذاری لرستاى
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آهَزش وبروٌبى
ضرٍرت آهَزش وبروٌبى

همذهِ
ینی اش موحستسین و مهمتسین منبثـ غابشمب

فزگرؾته چنین گمب میزفت مه شمب آمووتن ثب شمب

نیسوی انػبنی میثبؾد مه اگس تسثیت ؾده و تواناب

مبزمسف

ثبؾد میتواند غابشمب زا وویاب و منابثـ متناوؿ و

ثسای آنهب آموشؾی فز ووز توجه ثوف مه ویؽ اش آغبش مبز

فساوانی زا ثسای غابشمب واوف فاساهم نمبیاد ثاب

ثه افساف فافه میؾد ثس این گمب

ثسای شمبنی

نگااسؼ ثااه ایاان فس اایه مااه افااساف اعبفااب و

میآموشف و غپع ثه شندگی و مبز مولد و غوفمند

زغامی واوف

میوسفاشف و شمبنی مه مبز و شندگی آغبش میؾوف ،فیگس

آمووتهاند لصومبً نمیتوانند تب وبیاب فوزه وادمت

ثسای آموشؼ و وسوزؼ جبیی فز ووز توجه وجوف ندازف

مبزآمد و احسثخؽ ثبؾند ثنابثساین زاهنابز اقا ی

این اندیؿه امنو زوایی ندازف و آموشؼ و وسوزؼ ثب

ثااسای مبزآماادی و احسثخؿاای« ،آمااوشؼ مناابثـ

شیػتن انػب همساه ؾده اغت همه مسفم ثسای همه

انػبنی» اغت آموشؼ هموازه ثه فنوا وغی های

وقت ثبید ثه آمووتن ثپسفاشند و اش تبشههبی فانؽ ثؿسی

مغمئن فز جهات ثهجاوف میتیات فم ناسف و ا

ووف زا تبشه غبشند و ثب نیسو و آگبهی ثیؿتس شندگی

مهبزتهبیی ماه فز فوزه تصكای

مؿن

THE

مدیسیت مدنؾس قساز میگیسف و فقدا آ

نیص ینی اش مػبئ اغبغی و ابف هاس غابشمب زا
تؿنی میفهد و ثبفج زموف غابشمب مایؾاوف
آموشؼ یل وؽیته اغبغی فز غابشمب هاب و یال
فسآیند مداوم و همیؿگی اغات و موقات و تمابم
نؿدنی نمیثبؾد مبزمنب فز هسغغصی اش غاغ
غبشمب افم اش مؿبغ غبفه یاب مؿابغ ویدیاده
(مدیس یب شیسفغت) مصتبج آماوشؼ و یابفگیسی و

و شندگی مسف

اش هم جدا هػتند و ثنبثساین
انػب

غوفمند زا فنجبل منند

زغید ثه اهداف غبشمب ثػتگی ثه توانبیی مبزمنب فز انجبم وؽبیف مصوله و انغجبق ثب مصیظ متغیس فازف اجاسای
آموشؼ و ثهػبشی نیسوی انػبنی غجت می ؾوف تب افساف ثتوانند متنبغت ثب تغییسا

غبشمبنی و مصایظ ،ثغاوز ما حس

فقبلیتهبیؿب زا افامه فافه و ثس مبزایی ووف ثیتصایند ثنبثساین آموشؼ و ثهػبشی ،موؾاؽ ماداوم و ثسنبماهزیاصی
ؾده ثه وغی ه مدیسیت ثسای ثهجوف غغوح ؾبیػتگی مبزمنب و فم نسف غبشمبنی اغت
واققیت این اغت مه فز جهب امسوش آنده ثیؽ اش همه فازای اهمیت اغت ،نیاسوی انػابنی اغات ،ثاهعاوزی ماه
اقتكبففانب مقتقدند آنده فز نهبیت وكوقیت زوند توغقه اقتكبفی و اجتمبفی یل مؿوز زا تقیین میمند ،منابثـ

مػت فانؽ و مهبزتهابی جدیاد هػاتند و ثبیاد

انػبنی آ مؿوز اغت ،نه غسمبیه و یب منبثـ مبفی فیگس این منبثـ انػبنهبیی هػاتند ماه غاسمبیههاب زا متاسامم

هموازه ثسای ثهتس انجبم فاف مبز واوف اش هسناوؿ

می غبشند ،اش منبثـ عجیقی ثهسهثسفازی میمنند ،غبشمب هبی اجتمبفی و اقتكبفی و غیبغی زا ثه وجوف مایآوزناد و

جدیادی مػات

توغقه م ی زا ویؽ میثسند مؿوزی مه نتواند مهبزتهب و فانؽ مسفمؽ زا توغقه فهد و اش آ فز اقتكابف م ای ثاه

مه ثبؾاد زوؼ هاب و اع فاب

نمبیند و مضبفبً ایننه هس وقت ؾغ مبزمنب تغییس
ویدا مند ،الشم اغت اع فب

و مهبزتهبی جدیدی

ثسای اثقبی موفقیتآمیص وؽبیف ؾاغ مسثوعاه زا
فسا ثگیسف
فز این ؾمبزه اش ثولتن زهیبفت توغقه قكاد
فازیم ثه ثسزغی مقوله آموشؼ مبزمنب و اقدامب

نصو م حسی ثهسهثسفازی مند ،قبفز نیػت هیچ چیص فیگسی زا توغقه ثخؿد
فز بل ب س آموشؼ من ودمت مبزمنب فز غبشمب هبی مخت ف اش جبیگبه وبقی ثسووزفاز اغت شیاسا فز چناد
فهه اویس ثیؽ اش هس فوزا فیگس فز عول تبزیخ ثؿسی ،ف وم و تننولاوضی ویؿاسفت نماوفه اغات ایان تصاول و
فگسگونی ثصدی اغت مه فكس ب س زا فكس نیم فمس اع فب
اع فب

ثؿسی منػوخ گسفیده و اع فب

نبمیدهاند یقنی فوزانی مه فز هس  5غابل ،نیمای اش

و فانؽ جدید جبیگصین آ میگسفف

مقبونت آموشؼ و وطوهؽ اغتبندازی ثپسفاشیم
ثولتن فاو ی  -تخككی زهیبفت توغقه
مقبونت همبهنگی اموزاقتكبفی و توغقه منبثـ
ففتس ثسنبمه زیصی ،نوغبشی و تصول افازی اغتبندازی
تهیه مغبلت این ؾمبزه :فجدالمنب

قیقی ،فبعمه اغدیب

نبؽس :مجتجی م نی
تنؾیم :فبعمه اغدیب
این ثولتن آمبفه فزیبفت مغبلت همنبزا مصتسم میثبؾد.

اهام علی (ع):
ٍ العاهل بالعلن کالسائر علی الطریق الَاضح.
ٍ کسی که با علن ٍ داًش عول هیکٌذ هوچَى رهرٍی است که در

راهی هشخص ٍ ٍاضح حرکت هیکٌذ.
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همبصذ هطترن سبزهبًْب ٍ ًظبمّبي هختلف درخصَظ

تؼبریف ٍ ثبیستِّب:

آهَزش ضوي خذهت:

دوف نیمی اش مؿبغ ی مه امسوش فز ثػیبزی اش مؿوزهب میثینیم فز ونجبه غبل ویؽ،
وجوف نداؾته اغت تغییس چندباره فقبلیت سفهای فز عول فمسمبزی ،ثسای مسفم
زوش ثه زوش فبفیتس میؾوف این ا تمبل مه فسف جوانی مهبزتی زا ثیبموشف و آ زا تب
دوف غی غبل مبز ووف ثدو تغییس ثنیبفی افامه فهد فیگس ثػیبز قیف ،یب ثه م ی
مصبل اغت فز جبمقهای مه ثه غسفت فز بل فگسگونی اغت آموشؼ مبزمنب نه
تنهب مغ وة اغت ث نه فقبلیتی اغت مه هس غبشمبنی ثبید ثسایؽ منبثقی زا فز نؾس

ثسزغی هب نؿب فافه اغت مه آموشؼ مبزمنب منجس ثه تؼ تداوم و ثقبی غبشمب
فافه اغت مه  67فزقد

ؾسمتهبی تجبزی و قنقتی این مؿوز وزؾنػت ؾدهاند فز بلی مه این نػجت
فز موزف ؾسمتهبیی مه ثسنبمه آموشؼ مبزمنب زا انجبم فافهاند ممتس اش  6فزقد
ثوفه اغت همدنین عجق آمبز انجمن مدیسیت آمسینب تب غبل  0222هتتبف و ونج
فزقد همه مبزگسا منونی آ مؿوز نیبش ثه ثبشآموشی فاؾتهاند فز مؿوز غوئد نیص
ثسای وبغخگویی ثه چنین فگسگونیهبیی غیبغت فقبل نگهداؾتن نیسوی انػبنی زا
فز ویؽ گسفته و غبالنه  0تب  9فزقد اش تولید ویطه م ی ووف زا ثسای ثبشآموشی
قب جب مؿبغ هصینه میمند اش این زو ونداز غنتی مه فوزه موفمی ،نوجوانی و
جوانی زا تنهب ثسای آمووتن میفاند منػوخ گسفید و امنو تنهب ثب یبفگیسی ویوغته و
وبیداز میتوا

ثب فگسگونیهبی فنؾنبوتی و غسؾت اؾتغبل فز جبمقه متصول

غبشگبز و همساه ؾد
ثسنبمههبی آموشؼ مبزمنب فز یل غبشمب میتواند نیبش ثه نیسوی انػبنی متخكف
فز آینده زا نیص زفـ مند و تضمینی ثسای
چنبنده مبزمنب

یل غبشمب

مبزایی غبشمب

غهیم ثبؾند و غسوسغتب

شیسفغتب

مؿن

مبزمنب

ثبؾد ثنبثساین

ووة آموشؼ ثجینند ثهتس میتوانند فز ازتقبء غغ
و مدیسا

ثه نؾبز

شیبف فز موزف

ووف نیبش نخواهند فاؾت و فز فین بل میتوانند آنهب زا ثسای ا ساش

مؿبغ ثبالتس و وسمػئولیت آمبفه غبشند ،شیسا مبزمنب فز وستو آموشؼ قصی اغت
مه میتوانند وؽبیف ووف زا ثه نصو مغ وة انجبم فهند
فوام ی زا مه آموشؼ مبزمنب زا سوزی غبوته اغت:
ؾتبة فصاینده ف وم ثؿسی فز تمبم شمینههب
ویؿسفت زوش افصو تننولوضی
ویدیدگی غبشمب ثه فلی مبؾینی ؾد
تغییس ؾغ یب جبثجبیی ؾغ ی
زواثظ انػبنی و مؿن

این امس اش یل غو ثسای تصقق اهداف غبشمب و فغتیبثی ثه غیبغتهب و وظمؿیهبی
تقیین ؾده ثسای م غػه فازای اهمیت اغت و اش غوی فیگس ویؿسفت ؾغ ی و سفهای
مقبمب

فسف فز غبشمب فز گسو آگبهی وی اش انتؾبزا

مبفوق و نصوه انجبم تنبلیف و

مػئولیتهبی ؾغ ی اغت
افسایص رضبیت ضغلي ٍ ثْجَد رٍحيِ وبروٌبى:

ثگیسف تب هموازه منبثـ انػبنی مبزآمد و مغ قی فز اوتیبز فاؾته ثبؾد

ؾده اغت ،یل ثسزغی غه غبله فز غنگبووز نؿب

ّوبٌّگ ٍ ّوسَ ًوَدى وبروٌبى ثب سبزهبى:

انػبنی

ازتقبء و تسفیـ مبزمنب
اق ح فم نسف ؾغ ی
مبزمنب جدید االغتخدام
ثهسهوزی مبهؽ وافث مبزی
نیبشهبی تخككی و سفهای نیسوی انػبنی

مػئ ه ثسانگیختن مبزمنب ثسای انجبم وؽبیف ؾغ ی ینی اش مهمتسین فلمؿغولیهبی
مدیسا

غبشمبنهب میثبؾد ثسای آننه زو یه مبزمنب

سفهاؾب افصایؽ یبثد ،نؾسیب

گونبگو نی ازائه ؾده اغت اش جم ه این نؾسیب  ،نؾسیه

هسم غ ػ ه مساتجی نیبشهبی مبشلو اغت اش نقغه نؾس وی ،ثسعسف مسف نیبشهبی غغوح
ثبال نقؽ ثػیبز مهمی فز انگیصؼ و فصونی ز بیت ؾغ ی افساف فز جهت انجبم وؽبیف
ؾغ ی فازف
وبّص حَادث ٍ ضبیؼبت وبري:
فز ثػیبزی اش م غػب  ،وافث مبزی فمدتبً ثواغغه فدم آگبهی و مهبز
زخ می فهد این ثیب وكوقبً فز موزف مػبنی مه ثب اثصازهب و تجهیصا
وغس فز مبزوبنجب

ؾبلوفه افصایؽ ثهسهوزی فز غبشمب هب مػت صم تبمید ثس نیسوی انػبنی اش نؾس میتی و
ممبنقت اش نبثهنگبم ؾد افساف فز سفهؾب میثبؾد ثنب ثه تقسیف ،نبثهنگبمی فز سفه
فجبز

اغت اش تق ی مبزآیی فز انجبم مبز فز عول شمب و ثبالوسه فقدا فانؽ یب مهبز

نوین اغت این مػئ ه ثبفج میؾوف مه فسف ثه فالی مخت ف اش لصبػ سفهای فسغوفه
ؾوف و قبفز ثه انجبم وؽبیف و تنبلیف غبشمبنی نجبؾد اگس چه تمبمی فوام ایجبفمننده
نبثهنگبمی فز سفه زا نمی توا اش عسیق آموشؼ ثسعسف غبوت ،امب ثدو ؾل آموشؼ
من ودمت مبزمنب اش عسیق ثهػبشی و نوغبشی فانؽ و توانبیی افساف ،نقؽ مهمی فز
ثهنگبمغبشی آنب فازف
ووه ثِ تغيير ٍ تحَالت سبزهبًي:
تغییس و تصوالتی مه فز مصیظ غبشمب
وسغن
مبزمنب

ثوقوؿ میویوندف ،فمدتبً مػت صم آمبفهغبشی

و نیسوی انػبنی اغت ننته اغبغی فز ازتجبط ثب تغییسا
فز مقبث

آ

اغت مبزمنب

مخت تی نؾیس

فلمؿغولی اع فبتی ،نگسانی فزثبزه موفقیت ،مقبم و و قیت مبلی ووف فز و قیت جدید،
نگسانی فزثبزه نبتوانی فز انجبم وؽبیف ،و فالی متقدف فیگس فز مقبث تغییسا

مقبومت

منند ثه این فلی ثه غیس اش تداثیس فیگس نؾیس مؿبزمت مبزمنب فز ثسنبمهزیصی تغییس و …
آموشؼ و توجیه وسغن نیص نقؽ ثػیبز مهمی زا فز موفقیت تغییسا
ثنبثساین اش جم ه مهمتسین وؽبیف آموشؼ

ایتبء مینمبید

من ودمت فز غبشمبنهب ،ممل ثه تغییسا

غبشمبنی اغت
اًطجبق ثب ضرایط ،اٍضبع ٍ احَال اجتوبػي:
تمبمی غبشمبنهبی مقبقس فز مصیغی فقبلیت میمنند مه اش لصبػ فسهنگی فازای ازشؾهب و
ایدئولوضی ویطهای هػتند موفقیت ثػیبزی اش آنهب فز گسو ؾنبوت این چگونگی اجتمبفی
اغت مصیظ اجتمبفی غبشمب هب مه میتوا

آنسا فساغیػتم

اجتمبفی فز فین بل وشه فم و میدا فقبلیت غبشمب هب زا تب دوف شیبفی تقیین
می نمبید ،فانػت ثنبثساین ؾنبوت این فساغیػتم و فزك فمیق آ ثسای تمبمی مبزمنب
و تكمیمگیسندگب

غغوح فبلی غبشمب

هٌظَر از آهَزش وبروٌبى ،وليِ تالضْب ٍ وَضطْبیي است وِ در
جْت ارتمبي سطح داًص ٍ آگبّي ،هْبرتْبي فٌي ٍ حرفِاي ٍ

تمَیت رٍحيِ ّوذلي ٍ ّوىبري در ثيي وبروٌبى سبزهبى:

هيًوبیذ.

غبشمبنی ،مقبومت

غبشمب هب ممنن اغت ثه فالی

القبفهای ثسووزفاز اغت

هيثبضذ وِ آًبى را آهبدُ اًجبم ٍظبیف ٍ هسئَليتْبي ضغلي خَد

ػبظ و توام ثب

ثٌْگبم سبزي داًص ٍ تَاًص ًيرٍي اًسبًي در سبزهبى:

غبشمب هب وكوقبً مدیسا

ضغلي ٍ ّوچٌيي ایجبد رفتبرّبي هطلَة در وبروٌبى یه سبزهبى

مبفی مبزمنب

غسومبز فازند ،مكداق ثیؿتسی فازف

و انغجبق ثهینه ثب آ

تؼریف آهَزش وبروٌبى

تقویت ؾوف و ز بیت آنب

اش

اش اهمیت فوق

فز قیقت توفیق غبشمب فز فغتیبثی ثه اهداف تقیین ؾده تب د شیبفی تبثـ فضبی
افتمبف و تتبهم متقبث فز مصیظ مبز ،افصایؽ میصا همنبزی مبزمنب ثب یندیگس ،افصایؽ
میصا همنبزی مبزمنب ثب غسوسغتب و مدیسا و مهمتس اش همه ایجبف همبهنگی فز نصوه
انجبم اموز غبشمب فز وا دهبی مخت ف میثبؾد
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الساهبت آهَزش وبرهٌذاى دستگبّْبي دٍلتي:
اّذاف ٍ راّجردّبي آهَزش وبرهٌذاى دٍلت:

لبًَى خذهبت وطَري

لسوت ة هبدُ  2ثخطٌبهِ ًظبم آهَزضي وبرهٌذاى دٍلت :هدفهبی

هبدُ  58لبًَى خذهبت وطَري:
غبشمب

موؽف اغت ثه منؾوز ازتقبی غغ

فغتگبههبی اجسائی ،نؾبم آموشؼ مبزمندا

مبزایی و احسثخؿی

 )1افصا یؽ احسثخؿی و مبزائی فز ازائه ودمب

فغتگبههب زا ثه گونه ای

عسا ی نمبید مه همساه ثب متنبغت غبوتن فانؽ ،مهبز
مبزمندا

م

و نگسؼ

 )2ازتقبی غغ میتی غسمبیه انػبنی ثخؽ فولتی اش عسیق افصایؽ

مبزمندا فز فسآیند آموشؼ تبمین نمبید ثه نصوی مه زاثغهای ثین ازتقبء
مبزمندا

و مدیسا

آموشؾی ثس اغبظ مقسزا

غغ توانبیی فانؽ و مهبز

غسانه غبفت

مسثوط فز هس غبل ثسووزفاز گسفند

 )3افصایؽ غغ

مبزمنب

ثبوز و افتقبفا

و مدیسا

نػجت ثه

 )4توغقه آگبهیهبی فمومی مبزمندا فولت فز اثقبف مخت ف فسهنگی

این قبنو و نؾبم آموشؼ

مبزمندا فولت ،ثسنبمههبی آموشؾی مبزمندا ووف زا تدوین نمبیند

و اجتمبفی

هبدُ  62لبًَى خذهبت وطَري:
مبزمندا

مبزمندا فولت

ازشؾهبی اغ می

هبدُ  59لبًَى خذهبت وطَري:
فغتگبههبی اجسایی من تند ثب زفبیت مقسزا

فولتی اش عسیق توغقه

ثینؽ ،فانؽ و مهبزتهبی متكدیب مؿبغ

ثب ؾغ موزف نؾس ،انگیصههبی الشم زا جهت مؿبزمت مػتمس
و آموشؼ ثسقساز گسفف و اش داق

آموشؼ مبزمندا فولت فجبز

اغت اش:

 )5توانمندغبشی و توغقه مدیسا

جهت ایتبی نقؽهبی وؽبیف

مدیسیتی

موؽتند هموازه نػجت ثه توانمندغبشی و افصایؽ مهبزتهب و

توانبئیهبی ؾغ ی ووف اقدام نمبیند فغتگبههبی اجسائی ؾیوههب و

 )6آمبفه غبشی مبزمندا فولت اش ثقد فانؽ ،مهبز

الگوهبی الشم ثسای افصایؽ توا و توا غنجی مداوم مبزمندا ووف زا

و ؾبیػتگیهبی

ؾغ ی ثسای ازتقب ثه زفههبی ؾغ ی ثبالتس

مه توغظ غبشمب تهیه و اث ك میؾوف ثه موزف اجساوواهند گرازف

هبدُ  5آیييًبهِ اجرائي فصل ًْن لبًَى خذهبت وطَري:
م یه فوزههبی آموشؾی مه ثب هدف افصایؽ مهبز
مبزمنب

ثسگصاز میؾوف ثه فنوا

السام وبروٌبى ثِ ضروت در دٍرُّبي آهَزضي:

و توانمندغبشی

ؾسط نؾبم ازتقبء و انتكبة ؾغ ی

مصػوة وواهد ؾد

ثٌذ یه ثخطٌبهِ  200/1843هَرخ  90/1/30هؼبًٍت

هبدُ  3آیييًبهِ اجرائي فصل ًْن لبًَى خذهبت وطَري:
فغتگبههبی اجسائی افتجبزا

تَسؼِ هذیریت ٍ سرهبیِ اًسبًي ریبست جوَْري:

آموشؼ و توانمندغبشی مبزمنب ووف زا ثس

اغبظ غسانه آموشؼ مبزمنب

و مدیسا

ؾسمت تمبمی مبزمندا

مه توغظ مقبونت توغقه

زغمی و ویمبنی (افم اش مدیسا

و

قسازفافی مبزمقین فز فوزههبی

مدیسیت و غسمبیه انػبنی زیبغت جمهوزی تقیین وواهد ؾد فز ثوفجه

مبزمنب ) و همدنین مبزمندا

غنواتی فغتگبه ویؽ ثینی نمبیند

آموشؾی ثس اغبظ نؾبم آموشؼ مبزمندا فولت و نیبش فغتگبه
اجسائی الصامی اغت

تَجيْي ثذٍ خذهت
آهَزضْبي هذیراى

اًَاع دٍرُ ّبي آهَزضي وبروٌبى:
فرٌّگي ٍ ػوَهي

هبدُ  5ثخطٌبهِ ًظبم آهَزضي وبرهٌذاى دٍلت :فوزههبی
آموشؾی مبزمندا فولت اش نوؿ آموشؾهبی موتبهمد

ثوفه و

ثب فنبیت ثه شمب اجسا ،مبهیت و مصتوا عجقهثندی میؾوند:

3
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حَزُ آهَزش استبًذاري
اّذاف آهَزضي هروس هطبلؼبت راّجردي ٍ آهَزش

راّجردّب ٍ ثرًبهِّبي آتي

ٍزارت وطَر:
فساهم غبوتن موججب
ؾبغ فز وشاز

تبمین و تسثیت و تجهیص نیسوی انػبنی

ایجبف نگسؼ زاهجسفی و همػوغبشی ثسنبمههابی توانمندغابشی و

مؿوز و ثبال ثسف غغ تخككی ،مهبز  ،مبزائی

توغقه منبثـ انػبنی ثب اهداف زاهجسفی غبشمبنی

و توانبئیهبی مبزؾنبغب و مدیسا
اجسای فوزههبی آموشؾی موزف نیبش یب فقد قسازفاف اجسای آ
فانؿگبههب و مسامص و موغػب

ثب

آموشؼ فبلی مؿوز

ایجبف ینپبزچگی و تقبم ثین فنبقاس فسآیناد آماوشؼ ثاه فناوا
زوینسف فسآیندی -تقبم ی
ایجبف تنبغت ثین ثسنبمههب و فسقتهابی آموشؾای و یابفگیسی ثاب

ثرخي از فؼبليت ّبي هؼبًٍت آهَزش ٍ پژٍّص

ازتقبء غغ ثبوز و افتقبف مدیسا ثه توانمندغبشی و ازتقبء غاسمبیه

استبًذاري لرستبى:

1

تؿنی و ثسگصازی مػتمس ج ػب

2

انجبم نیبشغنجی آموشؾی اش وا دهبی تبثقه اغتبندازی

3

ثسنبمااه زیااصی آموشؾاای ثااسای م یااه وا اادهبی اغااتبندازی

ممیته آموشؼ اغتبندازی

ثساغبظ غیبغت هبی م ی مسمص مغبلقب

4

وشاز

مؿوز

ثسگصازی فوزه هبی ؾاغ ی اوتكبقای و فماومی موزفنیابش ثاسای

مبزمناب (ثسگااصازی ثایؽ اش 02هااصاز نتاس غاابفت فوزه آموشؾاای فز
ؾؽ مبهه اول غبل )96

5
6

مؿوز

اغااتتبفه اش اغاابتید مجااسة و ماابزآشموفه ثااه فنااوا ماادزظ

فوزههبی آموشؾی

7

انػبنی اش عسیق آموشؼ
افصایؽ احسثخؿی ثسنبمههب و فسقتهابی آموشؾای و یابفگیسی فز
غغوح مخت ف
اغتتبفه اش منبثـ و ؽسفیتهبی فزو و ثسو غابشمبنی فز تقیاین و
تأمین ودمب

آموشؾی

مبزثسف اغتبندازفهبی م ی و ثینالم ی فز مدیسیت و زاهجسی فسآیناد
آموشؼ

زاه انااداشی غاابمبنه آموشؾاای جاابم ثااسای مبزمنااب عجااق

فغتوزالقم اث غی وشاز

نیبشهبی آموشؾی ؾغ ی و غبشمبنی و اجتنبة اش آموشؼهبی غیس سوز

اغتتبفه اش زوینسفهب ،مدلهب ،زوؼهب و فن آوزیهبی نوین مدیسیت
ثسای اجساء و ازشؾیبثی آموشؼ
تمسمص ثس زوینسف آموشؼهبی موتبهمد

و مبزثسفی

قدوز گواهینبمه هبی آموشؾی فز ممتسین شمب ممنن ثسای

مبزمنب آموشؼ فیده

8

انتخبة زاثغین آموشؾی فز ؾهسغتبنهبی تبثقه

دٍرُّبي آهَزضي ثرگسار ضذُ از اثتذاي سبل  96تبوٌَى:
از ابتدای سال  69تا کىًن تعداد  51ديرٌ آمًزشی برای
همکاران برگسار شدٌ است .تعداد ساعات آمًزشی برگسار
شدٌ  414ساعت بًدٌ ي  867وفر از همکاران در ایه ديرٌ ها
شرکت کردٌ اود.
مجمًع وفر ساعت ديرٌ های برگسار شدٌ  15612می باشد.
4
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سبهبًِ آهَزضي جبم
ثخطْبي هختلف سبهبًِ جبم

راُاًذازي سبهبًِ جبهغ هٌبثغ اًسبًي یب جبم در
استبًذاري لرستبى

الف) سبیت جبهغ آهَزش:
غبیت جبمـ آموشؼ فازای ثخؿهبی شیس می ثبؾد :

ینی اش مهمتسین اقدامب

انجبم ؾده فز ثصج آموشؼ ،زاه انداشی غبمبنه

آموشؾی جبم ثوفه اغت مه ثب ویگیسی هبی ثقم آمده ثسای تمبمی مبزمنب
هم فز غتبف و هم فسمبندازیهب و ثخؿدازیهبی تبثقه زاه انداشی گسفیده
اغت غیػتم جبمـ آموشؾی جبم عوزی عسا ی گسفیده مه م یه فقبلیت

 -6اوجبز و اع فیه هب :
فز این ثخؽ اوجبز و اع فیه هبی آموشؾی غبشمب

قساز فافه می ؾوف ،تب مبزمنب

غبشمب ثتوانند اش آوسین اوجبز آموشؾی غبشمب اع ؿ ویدا منند
 -0قوانین و ثخؿنبمه هب :
قوانین و ثخؿنبمه هبی آموشؾی غبشمب فز این قػمت ثبزگرازی وواهد ؾد

هبی آموشؾی وسغن اش جم ه نیبشغنجی آموشؾی ،تؿنی و ثسگصازی فوزه

 -9متبثخبنه النتسونینی :

هبی آموشؾی ،حجت و قدوز گواهینبمه هبی آموشؾی ،ثسزغی فوزه هبی

فز این ثخؽ متبة هبی موجوف فز غبشمب

آموشؾی ازغبلی وسغن و ثػیبزی اش موازف فیگس زا فز ثس می گیسف

زا تی اش متبة هب اغتتبفه نمبیند و متبة هب فز فغتسظ همگب قساز گیسف

قساز فافه می ؾوف  ،تب همنبزا ثتوانند ثه

 -4جبم فسفی :
هس یل اش وسغن می توانند ثب اغتتبفه اش نبم مبزثسی و زمص فجوزی مه ثه آنهب تق ق گسفته

هسایبي سبهبًِ جبم

اغت ثب اغتتبفه اش این قػمت وازف جبم فسفی ؾوند

 زفـ نیبش ثه یل نسم افصاز جهت مدیسیت آموشؼ مبزمنب

وشاز

مؿوز

 -5جبم :
ثخؽ اق ی غیػتم می ثبؾد مه هس یل اش مبزثسا می توانند ثب اغتتبفه اش نبم مبزثسی و
زمص فجوزی مه توغظ مدیس غیتم ثه آنهب تق ق گسفته اغت وازف این قػمت ؾوند

 مدیسیت منبنیصه فسایند آموشؼ ،اش نیبشغنجی آموشؾی تب غنجؽ
میصا احسثخؿی آموشؾی
 امنب مدیسیت آموشؼ وا دهبی تبثقه وشاز

مؿوز

 -6تقویم آموشؾی :
فز این ثخؽ افساف میتوانند لیػت فوزه هبی ثسگصاز ؾده توغظ مسامص آموشؾی مخت ف زا
مؿبهده نمبیند
 -7نؾسا و ویؿنهبفا

:

 ثسمصازی فوزه هبی مجبشی

فز این ثخؽ افساف میتوانند نؾسا

 امنب فزوواغت فوزه هبی آموشؾی اش غوی مبزثسا

 -8فضویت :

 امنب

فزیبفت مصتواهبی آموشؾی (اش قجی جصوه ،فبی وبوزووینت

و ) مستجظ ثب فوزه هبی آموشؾی
 نؾس غنجی و ازشیبثی فز وكوـ فوزه هب و اغبتید
 اع ؿ زغبنی فز وكوـ فوزه هبی آتی
 امنب مؿبهده ضوز و غیبة ؾسمت منندگب

و ویؿنهبفا ووف زا ثه مدیس آموشؼ اف م نمبیند

فز این ثخؽ افساف میتوانند ثب وازف نموف اع فب

ووف ،فزوواغت فضویت و اغتتبفه اش

ثخؽ جبم فسفی زا ثه مدیس آموشؼ اف م نمبیند
 -9فزثبزه مب :
ثسای فزیبفت اع فب

فز ازتجبط ثب ؾسمت آزنگ و نصوه تمبظ ثب ؾسمت می توا ثه

این ثخؽ مساجقه نموف

ة) سبهبًِ جبم فردي:
فزاین ثخؽ هسیل اش وسغن غبشمب  ،فز قوز

فضویت و فاؾتن مد م مه فجوز میتوانند

ثه اع فب ؾخكی ووف مه فز غیػتم وجوف فازف فغتسغی فاؾته ثبؾند

اع فب

استفبدُ از سبهبًِ جبم:
ّوىبراى گراهي هيتَاًٌذ ثب ّوبٌّگي ٍاحذ فٌبٍري اطالػبت

وسغن ی ،ؾنبغنبمه آموشؾی ،ؾنبغنبمه وػت(ؾغ ) ،تقویم آموشؾی،

فزوواغت نیبش آموشؾی ،آموشؼ وسغن تصت نؾبز  ،فزوواغت نیبش آموشؾی،
مبزتبث  ،ازشیبثی آموشؼ ،ازشیبثی مدیسا  ،مؿخكب
مدیسیت ویبمهب ،آموشؼ اش زاه فوز

استبًذاري در گبم اٍل ًسجت ثِ ًصت ٍ VPNزارت وطَر الذام
ًوَدُ ٍ سپس از طریك آدرس  jam.moi.ir/jamثِ سيستن جبم
فردي خَد دسترسي پيذا وٌٌذ.
راٌّوبي استفبدُ از سيستن جبم در لبلت فبیل پيَست ًبهِ
ضوبرُ  83/63/2709هَرخ  96/6/2هذیرول هحترم دفتر
ثرًبهِریسيًَ ،سبزي ٍ تحَل اداري ،در دسترس ّوىبراى است.
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فضویت ،تغییس زمص فجوز،

