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 طراحی و استقرار استاندارد های نظام یاددهی و یادگیری ارائه آموزش های فنی و حرفه ای الکترونیکی

 

شورها ایو یادگیری الکترونیکی آموزش فنی و حرفهامروزه آموزش  ست و هر روزه بر  جهانی در همه ک سترش ا سرعت رو به گ به 

ضوورورا بکار گیری روش های . شووودیم افزوده دهندی ارائه م یاریاخت ای یها را به صووورا اجرار برنامه نیا کهیی تعداد کشووورها

آموزش مجازی بویژه با نگاه مهارتی یکی از ویژگیهای آموزش های نوین مهارتی بوده و نیاز به الگو و اسوووتانداردهای دارد تا این 

 فعالیت ها با کیفیت مناسری انجام شود. 

های فنی و حرفه ای الکترونیکی در ارتقای کیفیت این آموزش ها بسیار موثر ائه آموزشهای نظام یاددهی و یادگیری اراستاندارد

 هستند.

 هاارایه دهنده این نوع آموزشمراکز آموزش  یابیو ارزشو یادگیری الکترونیکی آموزش ی هابرنامه تیفیک یو ارتقا یاستانداردساز

 سازمان آموزش فنی و حرفه ای است.  یهاترسال از یکی

 استانداردها، ابالغ تصویب و تدوین، اعتراربخشی، رسمی ساختار استقرار و شامل طراحی رسمی اعتراربخشی مراحل کلی طور به

 از اطالعاا جمع آوری و اولیه، بازدید پرسشنامه های تکمیل و کز مرا توسط درونی انجام ارزیابی اعتراربخشی، معیارهای و شاخصها

 در صادره احکام تنفیذ نهایت در تخصصی و کمیته یک توسط مرکز وضعیت مورد در گیری و تصمیم قضاوا گزارش، تهیه و کز مرا

 مورد حیطه های جمله ازباشد.  بررسی تاثیرگذار مورد مرکز سرنوشت در و شده تکرار ادواری صورا باید به که است قانونی مراجع

 مکانیسمهای آموزشی، امکاناا امورپژوهش، بودجه، اداری، امور فعالیتها، مرکز، عملکرد کیفیت میتوان به اعتراربخشی در بررسی

 ) یموسس ها یاعتراربخش .شوندیم میبه دو دسته عمده تقس یاعتراربخشکرد.  اشاره امکاناا منابع و کیفیت، تضمین

institutional ) هابرنامه یو اعتراربخش(ی آموزشیprogram.) ی فنی و حرفه ای، مرا کز آموزش یابیاست در ارزش یهیبد

دارد  تیاهم توامان به صورا آموزشی( یهاهمربوط به برنام) یبرنام ها یاستانداردها و (مربوط به مرا کز) یاموسسه یاستانداردها

 .ردیمد نظر قرار گ دیو با

 و لزوم و یادگیری الکترونیکیآموزش  یفیو ک یکم یبر ارتقا یمرن ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور یتهااسیتوجه به س با

  ود. ش یطراحباید آنها  یاعتراربخشی، ، ساختار و استانداردهاآموزش ها نیا تینظارا و هدا ،یزیر هبرنام

 هدف اصلی:

 یکیالکترون یو حرفه ا یفن یارائه آموزش ها یریادگیو  یاددهینظام  یو استقرار استاندارد ها یطراح

 نتایج و خروجی:

 یمراکز آموزش یو اعتراربخش یابیابزار ارزش یطراح

 و حیطه مشاوره و حمایت،  آموزشیبرنامه  فرآیند، زیر ساختتدوین استانداردها در حیطه های حکمرانی و مدیریت ، 

 استاندارد های تولید و ارایه آموزش و یادگیری الکترونیکی

 استانداردهای ارزشیابی الکترونیکی

 آموزشی و یادگیری الکترونیکیمراکز استانداردهای 

 اکز آموزشی و یادگیری الکترونیکیعتراربخشی مرا

 استانداردهای مربوط به دوره های آموزشی ومحتوای آموزش و یادگیری مجازی


