
 تعالي بسمه

 درسي هاي برنامه و طرح دفتر

 :مقدمه

 ريزي برنامه و پژوهش دفتر عنوان تحت سپس گرفت شكل پژوهش مديريت عنوان با 50 دهه در درسي هاي برنامه و طرح دفتر
 اي حرفه و فني آموزش سازمان در ساختاري تغييرات دليل به 1386 سال در. داد ادامه فعاليت به 1386 تا 1380 هاي سال در درسي
 قرار سازمان ريزي برنامه و پژوهش معاونت نظر زير ريزي برنامه و پژوهش عنوان تحت و شد جدا دفتر اين از پژوهش بخش كشور
 .دهد مي  ادامه خود فعاليت به سازمان آموزش معاونت نظر زير درسي هاي برنامه و طرح دفتر عنوان با حال در و گرفت

 تدوين به موجود استانداردهاي سازي بهينه و بازنگري ضمن دفتر اين. كنند مي فعاليت گروه برنامه ريزي درسي  65 در دفتر كارشناسان
 .است فعاليت به مشغول آموزشي منابع و درسي ريزي برنامه معاونت دو با و پردازد مي كار بازار و روز نياز با با مطابق جديد استانداردهاي

 :دفتر اصلي وظايف

بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي زمان بندي شده و استفاده و بهره برداري از آن در جهت برنامه ريزي هاي  -
 آتي و اصالح يا حذف برخي از برنامه هاي متغير حسب ضرورت.

و توليدي به منظور برنامه ريزي فعاليتهاي  مطالعه و بررسي برنامه هاي سرمايه گذاري كشور در ايجاد و يا همكاري واحدهاي صنعتي -
 آموزشي هماهنگ با اينگونه واحدها در جهت تامين نيروي انساني كارآمد و ماهر مورد نياز.

 تشكيل گروه هاي برنامه ريزي درسي جهت تهيه، تنظيم و تدوين برنامه هاي درسي. -

 نامه هاي درسي براي حرف و مشاغل مختلف.مطالعه ، بررسي و انتخاب روش هاي علمي مناسب جهت تدوين بر -

 صنايع و تجزيه و تحليل پاسخ هاي داده شده.تهيه و تدوين پرسشنامه هاي شناسايي  -

 تهيه و تدوين كتب و جزوات آموزشي با همكاري كارشناسان و متخصصين ذيصالح كشور. -

ل آموزشي و كمك آموزشي و رفع نارسائي ها و مشكالت ارتباط و همكاري با كميسيون ها و كميته هاي ذيصالح جهت تهيه وساي -
 آموزشي.

 و پوسترهاي آموزشي به همراه تكثير و توزيع آنها در جهت تسريع و تسهيل فرآيند  CDتهيه و تدوين فيلم ، اساليد ، ترانسپارنس ،  -
 آموزش هاي فني وحرفه اي .

 لمنامه هاي آموزشي براساس استانداردها ، كتب و جزوات آموزشي .همكاري و ارتباط با مراجع ذيصالح جهت تهيه و تدوين في -

 همكاري و ارتباط با مراجع ذيصالح جهت صداگذاري بر روي فيلم هاي آموزشي خارجي. -

 تعيين نيازهاي آموزشي صنايع و اولويت بندي آنها به منظور تهيه و تدوين پيش نويس برنامه هاي درسي. -

 روستايي كشور و تهيه برنامه آموزشي مورد نياز آنها با همكاري دفتر امورآموزش روستايي.بررسي نيازهاي آموزشي  -

 تنظيم و تدوين برنامه هاي درسي با همكاري دانشگاهها ، اتحاديه ها ، صنوف ، مربيان ، موسسات ، مراكز صنعتي و آموزشي مرتبط . -

 اردهاي آموزشي در مراكز آموزشي ذيربط.نظارت و كنترل شيوه و روش هاي بهره برداري از استاند -

 نظارت و چاپ و تكثير كتب و جزوات آموزشي و توزيع آنها. -

 انجام ساير امور مشابه و همكاري با ساير حوزه هاي سازمان عندالزوم. -

 



 

 


