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  بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

 توضیحات/پیوست ها مسئول پیگیری مسئول انجام بازه زمانی شرح فعالیت ردیف

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره ازمسئولین دورهمشخص نمودن شرح وظایف هریک  1

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره مشخص نمودن زمان برگزاری دوره ی جدید 2

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره جلسه جهت شناسایی گروه هدف و فراخوان دوره 3

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره پیگیری مصوبات جلسه شناسایی گروه هدف 4

مشخص نمودن تعداد و زمان کالس ها براساس ظرفیت  5

 پذیرش

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره

؛ طراحی،معرفی دوره ،راهنمای ثبت  آماده سازی تارنما 6

 نام،مشخص نمودن روزو ساعت کالس ها برای هر مرحله

  مسئول تربیت مدرس مسئول سایت دو ماه قبل ازدوره

         هزینه دوره مالی دوره و شکل دریافت تعیین برآورد 7

 غیرحضوری( )حضوری ،

  مسئول تربیت مدرس مرکز مسئول دو ماه قبل ازدوره

تقویم برگزاری دوره با مالحظه ) مشخص کردن طول دوره 8

 (ی تعطیالت وتعداد جلسات 

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره

 مشخص نمودن محتوای درسی وتقویم آموزشی 9

 با تائید ریاست مرکز (تعیین مقرری ها)

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره

 پیوست نمونه تبلیغات مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره تعداد تبلیغات واعالم شروع ثبت نام در تارنماتعیین قالب و  10

توزیع و نصب پوسترتبلیغاتی دوره در مرکز وارسال آن به  11

 مراکز دیگر

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرایی دو ماه قبل ازدوره

 

 

ینش مطهرب روال تربیت مدرس  
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  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره فراخوان دربازه ی زمانی مشخصارسال پیامک  12

 پیوست نمونه پیامک فراخوان مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره تمهید اولیه ی اساتیددوره وسرگروه های مباحثه 13

 جنسیتارائه آمار به روز ثبت نام به تفکیک مراحل و  14

 و بازدید روزانه از تارنما جهت رفع مشکالت احتمالی

  مسئول تربیت مدرس مسئول سایت دو ماه قبل ازدوره

 پیوست روال مباحثه مسئول تربیت مدرس  مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره مشخص نمودن روال مباحثه 15

  مسئول مصححین تربیت مدرسمسئول  دو ماه قبل ازدوره مشخص نمودن مصححین آزمون ها 16

  مسئول مصححین مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره مشخص نمودن شرح وظایف مصححین  وتوجیه آنها 17

مشخص نمودن روال آزمون ها )مشخص نمودن طراح  18

سواالت، تهیه کلید سواالت، تعیین قالب پاسخگویی به 

تحویل به سواالت ،توزیع و جمع آوری برگه های آزمون، 

 موقع برگه های آزمون(

  دو ماه قبل ازدوره

 مسئول تربیت مدرس

 

 پیوست نمونه آزمون مسئول مصححین      

 )مرحله اول(

پیوست  نمونه دستورالعمل  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس دو ماه قبل ازدوره مشخص نمودن روال ودستورالعمل اجرایی مصاحبه 19

 مصاحبه

امورمدرسین،مسئول  یک ماه قبل ازدور نمودن  مصاحبه گرانمشخص  20

 شورا و تربیت مدرس

  مسئول تربیت مدرس

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس یک ماه قبل ازدور جلسه توجیهی مصاحبه گران 21

ارائه ی جدول زمان  بندی شده ی مصاحبه جهت اطالع به            22

 اندیشه جویان

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس ازدور یک ماه قبل

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس یک ماه قبل ازدور ارزیابی از مصاحبه گران و جلسه ی مصاحبه 23

تهیه ی نمونه کارنامه مصاحبه  جهت ارائه آن به اندیشه  24

 جویان به منظور رفع اشکاالت

 

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس یک ماه قبل ازدور
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ارائه گزارش برگزاری مصاحبه ها)آسیب شناسی  جلسه  25

 مصاحبه(

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی قبل از اتمام دوره

  نیروی اجرائی مسئول پشتیبانی یک ماه قبل ازدور تمهید مکان مباحثه 26

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس ماه قبل ازدور یک )کارورزی افتتاحیه(مشخص نمودن کادر ارزیابی فایل صوتی  27

جلسه توجیهی سرگروه ها)ارائه برنامه کالسی جلسه اول و  28

 مقرری،روال مباحثات،نمونه برگه مباحثه (

یک ماه قبل 

 ازدوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس

جلسه  توجیهی اساتید  )ارائه برنامه کالسی جلسه اول و  29

 اساتید(مقرری به 

دوهفته قبل 

 ازدوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس

دوهفته قبل  برنامه ریزی جهت تمهیدات افتتاحیه و جلسه اول تدریس 30

 ازدوره

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس

ارسال نامه به معاونت اداری مالی جهت تمهید بسته های  31

 مرکز مسئول آموزشی با تائید

 دوهفته قبل

 ازدوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس

ارسال نامه  به معاونت اداری مالی جهت تمهید بسته های  32

 پذیرائی

 با تائیدریاست مرکز

دوهفته قبل 

 ازدوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس

تهیه هدایا برای منتخبین دوره ی قبل و کسانی که دوره را  33

 راه اندازی کرده اند

قبل دوهفته 

 ازدوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس

 تهیه و تدوین سین برنامه های افتتاحیه وجلسه ی اول 34

 با تائید ریاست مرکز

دوهفته قبل 

 ازدوره

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس

تکمیل کاربرگ بکارگیری اساتید دوره وارسال آن به  35

 امورمدرسین جهت تائید نهایی ریاست مرکز

دوهفته قبل 

 ازدوره

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس
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گرفتن خروجی از سایت و تعیین الویت روز و ساعات  36

 انتخابی

  مسئول تربیت مدرس مسئول سایت هفته قبل از دوره

ارسال نامه جهت دعوت از اساتید  دوره و معاونت های مرکز  37

 جهت شرکت در افتتاحیه

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس هفته قبل از دوره

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس هفته قبل از دوره تعیین عوامل اجرائیه افتتاحیه 38

 پیوست دفترچه راهنمای دوره مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس هفته قبل از دوره ارائه برنامه کالسی جلسه اول و مقرری به اساتید 39

لیست کالسی براساس خروجی گرفته شده از تارنما به تهیه  40

 تفکیک مراحل با تعیین روز و ساعت تشکیل کالس و اساتید

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته قبل از دوره

آماده سازی بسته های آموزشی و بسته های پذیرائی  41

 افتتاحیه

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته قبل از دوره

تماس با منتخبین دوره قبل برای شرکت در جلسه افتتاحیه و  42

 اهداء گواهی پایان دوره

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته قبل از دوره

ارسال پیامک دعوت از اندیشه جویان ثبت نام شده درتارنما  43

 با تعیین تاریخ و روز و ساعت و مکان افتتاحیه

  مسئول تربیت مدرس تربیت مدرسمسئول  هفته قبل از دوره

برنامه ریزی برای روز افتتاحیه: با توجه به تعداد شرکت  44

کنندگان خانم وآقا ) برگزاری مراسم مشترک یا جدا،تمهید 

مکان های برگزاری افتتاحیه ،تمهید کالس هاجهت گروه 

بندی ،نصب راهنمای کالس ها در طبقات به تفکیک خانم ها 

مسئولین ثبت نام در روز افتتاحیه ، تعیین و آقایان ،تعیین 

مسئولین اجرایی جهت ارائه بسته های آموزشی و پذیرائی،  

 توزیع و جمع آوری کاربرگ های نظرسنجی و رزومه و ..(

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس هفته قبل ازدوره
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 منظوراطالع به باالتر مراحل جویان اندیشه به پیامک ارسال 45

 دوره شروع و درتارنما نام ثبت جهت رسانی

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته قبل ازدوره

اعالم ساعت دقیق  جلسه افتتاحیه در سایت و ارسال پیامک  46

 به اندیشه جویان مرحله اول جهت شرکت درجلسه افتتاحیه

 پیوست نمونه روال ها مسئول تربیت مدرس  مسئول تربیت مدرس  هفته قبل ازدوره 

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس هفته قبل ازدوره اخذ تائیدیه نهایی اساتید جدید دوره از ریاست مرکز 47

اطالع رسانی به اساتید به منظور شروع کالس ها با ارائه  48

 جدول زمان بندی کالس ها و مقرری ها به تفکیک مراحل

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی ازدوره هفته قبل

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس زمان مشخص برگزاری مراسم افتتاحیه و جلسه ی اول 49

ارائه گزارش آمار شرکت کنندگان در افتتاحیه به ریاست  50 

 مرکز

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس روز افتتاحیه

یک هفته  بعدیشروع کالس ها  و جلسات  51

 بعدازافتتاحیه

 انجام مباحثه دو کتاب اول مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس حین دوره ارائه گزارش کلی از برگزاری مراسم افتتاحیه  52

تنظیم جدول زمان بندی :)توزیع آزمون ها به تفکیک  53

و کاربرگ ارزیابی آن  مراحل،توزیع لوح فشرده هر درس

 بعد از اتمام هر کتاب ، تحویل آزمون هاو..(

  نیروی اجرائی مسئول تربیت مدرس هفته اول

تعیین نماینده کالس توسط استاد و توجیه شرح وظایف  54

 نماینده کالس

  نیروی اجرائی اساتید هفته اول

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس حین دوره جلسات دانش افزایی اساتید  55

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته اول  ارائه لیست کالسی به اساتید و ورود اطالعات اندیشه جویان  56

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته سوم زمان تحویل فایل صوتی )کارورزی افتتاحیه(  57

 پیوست نمونه کاربرگ ارزیابی مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته چهارم ارزیابی سرگروه ها توسط اندیشه جویان   58
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 رفرهنگی بینش مطهموسسه 

Bineshemotahar.ir 

ارزیابی اندیشه جویان توسط سرگروه و استاد دربرگه های   59

 مباحثه

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی حین دوره

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی حین دوره   ثبت نمرات مباحثات ،آزمون ها و مصاحبه ها   60

ارزیابی اولیه ی اساتیدی که برای نخستین باردردوره   61

 تدریس می نمایند

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی هفته چهارم

  نیروی اجرائی نیروی اجرائی از هفته پنجم دوره از کفایت مصاحبه جلسات برگزاری   62

 بعداز اتمام دوره جویان اندیشه به آن وارائه کارنامه صدور   63

 سیزدهمهفته 

 پیوست نمونه کارنامه مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی

 بعداز اتمام دوره جویان اندیشه به آن وارائه دوره پایان گواهی صدور 64

 هفته سیزدهم

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی

 بعداز اتمام دوره جویان اندیشه به آن واطالع تارنما در برتر های رتبه اعالم 65

 سیزدهمهفته 

مسئول تربیت مدرس  مسئول سایت

 ونیروی اجرائی

 

تکمیل و ارائه بانک اطالعات اندیشه جویان برتر وتحویل آن  66

 به امور مدرسین جهت بکارگیری و اعزام اساتید

 بعداز اتمام دوره

 هفته سیزدهم

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی

 حق الزحمه: ارسال نامه به معاونت مالی به منظورپرداخت 67

)اساتید، مصاحبه کنندگان، مصححین و عوامل اجرایی 

 دوره(

 بعداز اتمام دوره

 هفته چهاردهم

  مسئول تربیت مدرس نیروی اجرائی

 بعداز اتمام دوره آسیب شناسی دوره ) تنظیم و ارائه گزارش پایان دوره ( 68

 هفته چهاردهم

  مسئول تربیت مدرس مسئول تربیت مدرس


