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 اسرتاتژی 11هدف اختصاصی سال 

ي  ي مربیبن افسایص مطبرکت ي َمکبری بًُرزان

بب فصلىبمٍ بًُرز بٍ صًرت کمی ي کبرضىبسبن ستبدی 

 19کیفی در سبل 

 ي کبرضىبسبن ستبدی ي مربیبن جلب َمکبری بًُرزان

 جُت ارائٍ آثبربٍ فصلىبمٍ بًُرز

 

    ها فعاليت

 بُذاضت ي درمبن آران يبیذگل در مًرد فؼبلیت َب ي مطبلب مًرد ویبز َمبَىگی بب رابط فصلىبمٍ ضبکٍ -

 تؼییه راَکبرَبیی درجُت تطًیك پرسىل بمىظًر مطبلؼٍ بیطتر فصلىبمٍ بًُرز  -

 ارسبل مقبالت ػلمی بٍ فصلىبمٍ بًُرز ي پیگیری جُت چبپ آن -

 بن بٍ فصلىبمٍ بًُرزتؼییه بًُرزان ومًوٍ فصل يخالق کبضبن ي آران ي بیذگل ي ارسبل اسبمی آو -

 ضرکت فؼبل در جلسبت کطًری فصلىبمٍ بًُرز -

 َمبَىگی بب مسئًل خیریه مؼبيوت بُذاضتی جُت جمغ آيری اطالػبت خیریه ياػالم بٍ فصلىبمٍ بًُرز -

 اوجبم ویبزسىجی آمًزضی از مربیبن، بًُرزان ي کبرضىبسبن ستبدی ي ارسبل آن بٍ فصلىبمٍ بًُرز -

 ًرزان ي جلب مطبرکت مردمی ي خیریه ي ... بٍ فصلىبمٍارائٍ خذمبت ضبیستٍ بُ -

 طرح در ضًرای آمًزش ي کمیتٍ اجرایی آمًزش  -

تًزیغ فصلىبمٍ بًُرز بٍ کلیٍ ياحذَبی تحت پًضص حًزٌ مؼبيوت بُذاضتی ي ضبکٍ بُذاضت ي درمبن آران ي بیذگل  -

 يسبیر ارگبوُب

 آزمًن غیر حضًری فصلىبمٍ بًُرز َمبَىگی بب رابط فصلىبمٍ آران يبیذگل در خصًظ برگساری -

 وظبرت بر وحًٌ وگُذاری ي استفبدٌ از فصلىبمٍ َبی بًُرز درمراکس -

 دریبفت مجًز جُت برگساری آزمًن فصلىبمٍ از کمیتٍ اجرایی آمًزش -

 برگساری آزمًن غیر حضًری فصلىبمٍ از گريَُبی َذف بًُرز ، مربی ، کبردان ي کبرضىبس ريستبیی -

 اطالع رسبوی در خصًظ آزمًن غیر حضًری گريَُبی َذف  -

 بررسی پبسخ مسببقبت ارسبل ضذٌ تًسط بًُرزان ي ارسبل پبسخُبی صحیح بٍ فصلىبمٍ بًُرز -
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 َمبَىگی ي تکمیل فرم وظر سىجی ي ویبزسىجی از فصلىبمٍ بًُرز ي ارسبل وتبیج آن -

 فصلىبمٍ بًُرزبررسی مطکالت ویبزسىجی آمًزضی اوجبم ضذٌ ي ارائٍ بٍ  -

 پیگیری دریبفت مطبلب ي ػىبيیه مًرد ویبز از ضبکٍ آران ي بیذگل جُت ارسبل بٍ فصلىبمٍ بًُرز  -

 وظبرت بر ػملکرد رابط فصلىبمٍ آران ي بیذگل -

 بروبمٍ ریسی جُت استفبدٌ بًُرزان يکبرضىبسبن يکبرداوبن مراکس از فصلىبمٍ بًُرز بٍ ػىًان یک مىبغ آمًزضی مىبسب -

 غیر حضًری از فصلىبمٍ بًُرزآزمًن  -

 جُت آزمًن غیر حضًری 4تُیٍ فرم  -

 طرح در ضًرای آمًزضی ي کمیتٍ اجرایی آمًزش -

 اجرای آزمًوُبی غیر حضًری از فصًل مختلف  -

 % ومرٌ را کسب ومًدوذ06صذير گًاَی ديرٌ برای افرادیکٍ  -

 ٍ َمکبری  مربیبن ي کبرضىبسبن در تُیٍ مقبالت يمًارد درخًاستی فصلىبم -

 


