
 

 

 

 کد دوره:  -2 تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی   عنوان دوره: -1

 مدل تعالی آموزش سبر اسا ملی تعالی آموزش و توسعهفراگیران با نحوه ارزیابی جایزه  آشنایی هدف کلی دوره: -3

 اهداف رفتاری:  -4
 . دهد یم حیرا توض رانیآموزش و توسعه در ا یمدل تعال گیری و تدوینسیر تاریخی شکل -1

 .کند یم حیو تشر برد یآموزش و توسعه را نام م یمدل تعال گذار انیو بن هیپا ینظر میمفاه -2

 .کندمیجدول توزیع امتیازات معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی آموزش و توسعه را تشریح  -3

 . برد یآموزش و توسعه را نام م یمدل تعال نیادیبن میمفاه -4

 ی دهدم حیرادار را توض یازیامت منطق -5

 . کندمعیارهای مورد نظر برای ارزیابی بخش توانمندسازها، فرایندها و نتایج را بر اساس مفاهیم منطق رادار تشریح می -6

 کندی تعریف میهای را از نظر قوانین حقوقها و شرکتانواع سازمان -7

 کندوظایف ارزیاب ارشد و ارزیاب را نامبرده و نکات اخالقی فرایند ارزیابی را تشریح می -8

 بردمفاد سوگندنامه ارزیابان را نام می -9

 دهدیح میبی انفرادی، ترکیب و اجماع را توضفرایند انجام ارزیا -11

 دهدرا توضیح مینکات کلیدی جلسات اجماع و نحوه مرتفع نمودن اختالفات ارزیابان  -11

 دهداهداف بازدید از محل را نام برده و نکات کلیدی آن را توضیح می -12

 کندمحتوای گزارش بازخور، نحوه تهیه گزارش بازخور و نکات کلیدی آن را تشریح می -13

 دهدمی نکات نگارشی مثبت برای استفاده و نکات نگارشی منفی برای اجتناب از کاربرد آنها در گزارش بازخور را توضیح -14

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -5

 های آموزشیتئوری -1

 اجزاء مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی -2

 تعاریف و اهداف مدل تعالی  آموزش و توسعه منابع انسانی -3

 جداول امتیازات معیارها و زیرمعیارهای مدل تعالی آموزش -4

 مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل تعالی آموزش و توسعه -5

 منطق رادار -6

 فرایند ارزیابی -7

 ها در ایرانها و سازمانانواع شرکت -8

 مکانیزم انتخاب ارزیابان جایزه تعالی آموزش و توسعه -9

 وظایف ارزیاب ارشد -11

 وظایف ارزیابان -12

 نکات اخالقی ارزیابی -13

 ارزیابانسوگندنامه  -14

 ارزیابی انفرادی -15

 فرایند ترکیب و اجماع -16

 بازدید از محل  -17

 نحوه تدوین گزارش بازخورد -18

 آئین نگارش مورد نیاز در تدوین گزارش بازخورد -19

 فن آوری های یادگیری:  -6

 ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -

 پاورپوینت، درسنامه و ...()منابع آموزشی،  نرم افزاری: -

 روش ارائه محتوی: -8

 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

 روش ارزشیابی یادگیری: -9
 تمرینات کالسی  پروژه  کارعملی  مصاحبه  آزمون   

 آقای دکتر محمد کاظمیمدرس:  -7
 42 ساعت:       روز 3روز :         مدت آموزش : -11

 03334الی  0334   -00/40/70 - 04/40/70 - 42/40/70زمان برگزاری:  -12 دفتر انجمن آموزش و توسعه مکان برگزاری: -11

( بانک 101.03.30.میلیون ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره) ...0..900لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نحوه پرداخت هزینه ثبت نام: -13

اقدام نمایید و تصویر  (130.3( و شماره ثبت )033010100909با کد اقتصادی) شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی تجارت

 ارسال نمایید. isd.courses@gmail.com( و یا ایمی13.-83.11118فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر)

 تماس بگیرید. 9180108.80.و   13.-83.11138 ، 13.-83.11111، 13.-83.11118ز هرگونه مشکل و یا ابهام با  شماره های همچنین درصورت برو

ثبت نام بیش از سه دوره  -%5اعضای انجمن مشمول -باشد.% تخفیف می11الزم به ذکر است که ثبت نام گروهی بیش از سه نفر و اعضای انجمن مشمول 

 . ساعته بصورت رایگان وجود دارد8با ثبت نام کل دوره های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره آموزشی  - %11آموزشی مشمول 


