 -1عنوان دوره :طراحی و استقرار شاخصهای پایش و مانیتورینگ فرایند آموزش با رویکرد
داشبورد مدیریت آموزش

 -2کد دوره:

 -3هدف کلی دوره:



فراگيران بعد از اتمام دوره ضمن داشتن درک کامل از مفاهيم پایش و داشبورد ،می توانند شاخص های ناظر بر فرآیندهای
آموزش را استخراج و اندازه گيری نموده و در قالب داشبورد مدیریتی متناسب و متناظر بر آن نمایش دهند.

 -4محتوی (سرفصل ها) آموزشی:


مروری بر مفاهيم کلی(رویکرد اقتصادی به آموزش ،تفکر استاندارد /تفکر سيستمی /تفکر فرآیندی /نتيجه مداری  /ارزیابی،
ارزشيابی ،اثربخشی ،اندازه گيری ،پایش



چرایی پایش در آموزش  /جایگاه پایش در استانداردها  /مانيتورینگ ابزاری برای بهبود مستمر



جاری سازی نظام پایش (استخراج شاخص /فرمول /هدفگذاری /اندازه گيری /تحليل و مقایسه /کاربست)



داشبورد مدیریت آموزش /گام های اجرایی طراحی داشبورد



نمونه داشبوردهای مدیریتی در آموزش



آسيب شناسی مانيتورینگ در سازمان ایرانی کشور (بحث گروهی)

 -5فن آوری های یادگیری:

 -6روش ارائه محتوی:

کارگاهی سخنرانی  کالسی

ایفای نقش 

 سخت افزاری :تخته وایت برد  -ویدئو پروژکتور – صفحات کاغذی A3و ،A2
 -7روش ارزشیابی یادگیری:
 نرم افزاری( :منابع آموزشی ،پاورپوینت ،درسنامه و )...آزمون مصاحبه کارعملی  پروژه تمرینات کالسی
 -9مدرس دوره :آقای وحيد زینلی
 -8مدت آموزش  8 :ساعت  03:61الی 8:61
 -11زمان برگزاری79/60/60 :
 -11مکان برگزاری :دفتر انجمن آموزش و توسعه
 -12بندهای تخفیفی:


 ثبت نام سازمانی بيش از  3نفر مشمول  %06تخفيف.
 ثبت نام بيش از سه دوره اموزشی مشمول %06
 با ثبت نام کل دوره های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره اموزشی  0ساعته بصورت رایگان وجود دارد .
اعضای انجمن مشمول  %5تخفيف.

 -12نحوه پرداخت هزینه ثبتنام :لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  303660666.ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره ()6302690605
بانک تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با کد اقتصادی ( )000039300797و شماره ثبت ()30560
اقدام نمایيد و تصویر فيش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر( )620-00632220و یا ایميل  istd.courses@gmail.comارسال نمایيد.
همچنين درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با شماره 006322200و  620-00632220و  620-00632333و  67305350609تماس بگيرید.

