خدمة استضافة ورش تدريب

المدربين في المراكز التدريبية

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة اســتضافة ورش تدريب المدربين لمســار التعليم والتقييم
 ToT on the go -Teaching & Assessmentفــي المراكــز التدريبيــة

السياسات:
المرحلة األولى :ما قبل استالم خطاب الموافقة:
•أن يكــون المركــز التدريبــي معتمــد مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة لبرامــج الدراســات العليــا
أو أن يكــون مجلــس علمــي تابــع لبرامــج الدراســات العليــا فــي الهيئــة أو أن تكــون جمعيــة علميــة.
• أن تســتهدف ورش عمــل تدريــب المدربيــن ( )ToT on the Goأعضــاء هيئــة التدريــس المعنييــن
بالتدريــب لبرامــج الدراســات العليــا الصحيــة المعتمــدة (مديــر برنامــج وممثــل شــؤون أكاديميــة ومــدرب).
•يجــب علــى مقــدم الطلــب تعبئــة نمــوذج طلــب اســتضافة ورشــة تدريــب المدربيــن الموجــود فــي
الموقــع الهيئــة الخارجــي ،مــع ضــرورة االلتــزام لضوابــط وشــروط الهيئــة لمســاري التقييــم والتعليــم.
• إرفــاق الســير الذاتيــة للمدربيــن المعتمديــن فــي الجهــة المقدمــة للطلــب والراغبيــن فــي المشــاركة
كمــدرب متحــدث مســاعد مــن المركــز عنــد رفــع طلــب خدمــة اســتضافة ورشــة تدريــب المدربيــن.
• في حال عدم وجود مدربين متحدثين معتمدين في الجهة المقدمة للطلب باإلمكان االستعانة
من قائمة المدربين المتحدثين المعتمدين الموجودة في الهيئة.
• تقــوم اللجنــة االستشــارية لبرامــج تطويــر المدربيــن التابعــة لــإدارة التنفيذيــة للتدريــب بمراجعــة
الطلــب والموافقــة عنــد تحقــق الشــروط والمعاييــر.
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المرحلة الثانية :عند استالم خطاب موافقة استضافة ورشة تدريب المدربين
يرجى اتباع الشروط التالية:

من مسؤوليات مقدم الطلب:
•رفع طلب اعتماد ساعات التعليم المهني مستمر من خالل منصة مستمر على موقع الهيئة الخارجي قبل
عقد الورشة بمدة ال تقل عن  21يوم ،وإدخال ساعات التعليم المهني المستمر للحضور بعد انتهاء الورشة.
• تعبئة نموذج ضمان معايير جودة الترتيبات اللوجستية.
•فــي حــال عقــد الورشــة افتراضيــاً يجــب إعــداد رابــط حضــور لــكال المســارين (التعليــم  +التقييــم).
• إرسال رابط تقييم رضا المشاركين بعد انتهاء الورشة.
• منح مكافأة مالية للمدرب المتحدث
• رفــع تقريــر بعــد انتهــاء الورشــة بالبيانــات التاليــة (عــدد المشــاركين واســم المشــارك والتخصــص
وبيانــات التواصــل).

من مسؤوليات قسم تطوير المدربين:
•مراجعة الترتيبات اللوجستية قبل وخالل يوم الورشة.
• إرسال التغذية الراجعة لمعايير الجودة للمركز التدريبي بعد انتهاء الورشة لالطالع على توصيات
المقيم.
ومالحظات
َ
•اســتالم ملــف تقريــر بيانــات المشــاركين ومنــح شــهادات حضــور لمــن حضــر الورشــة كاملــة وكان لــه مشــاركة
فعالــة خــال الورشــة ومنــح شــهادة شــكر وتقديــر للمتحدثيــن.
• مراجعة تقرير رضا المشاركين بعد انتهاء الورشة.
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ترتيبات مقدم الطلب للورش االفتراضية:
•تجهيــز رابــط المنصــة االفتراضيــة للمشــاركين والتأكــد مــن وجــود منصــة تالئــم احتياجــات الورشــة التفاعليــة
كغــرف مســتقلة افتراضيــة  breakout roomsوحثهــم علــى إبقــاء الكاميــرات مفتوحــة خــال الورشــة.
• تقديم الدعم اإلداري والفني خالل ورشة التدريب.
• التأكد من جودة شبكة االتصال.
• منح مكافأة مالية للمدرب المتحدث
• إرســال رابــط الحضــور للمشــاركين وكتيــب المشــارك فــي مــدة ال تقــل عــن أســبوع مــن تاريــخ الورشــة.

ترتيبات مقدم الطلب خالل يوم الورشة حضورياً :
 -1مكان إقامة ورشة العمل :يجب توفير ثالث قاعات:
• قاعــة كبيــرة (تضــم مشــاركي ورشــة التقييــم ومشــاركي ورشــة التعليــم معــاً لغــرض تلخيــص الفائــدة
والمناقشــة الجماعيــة).
• قاعة صغيرة (لورشة التعليم).
• قاعة صغيرة (لورشة التقييم).

 -2وأن تكــون القاعــات مجهــزة بنظــام صوتــي ومرئــي كامــل وتحتــوي علــى حاســب آلــي محمــول وجهــاز

العــرض وميكروفونــات محمولــة.
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 -3تقديم الدعم اإلداري ( )Admin staffقبل وخالل ورشة التدريب لعمل اإلجراءات الالزمة:
• تسجيل المتقدمين خالل حضورهم لورشة العمل.
•
• توزيع أي مواد أو أدوات ذات صلة بورشة التدريب (طاوالت وكراسي متقابلة وأقالم ودفاتر مالحظة
وورق الصق).
• التواصل مع أعضاء فريق الدعم الفني ( )ITمتى ما دعت الحاجة.
 -4ترتيــب وتنظيــم ورشــة التدريــب وتقديــم الضيافــة للمشــاركين والتــي تشــمل وجبــات اإلفطــار والغــداء
واســتراحات القهــوة خــال مــدة ورشــة التدريــب.
صالحية شهادة حضور الورش تدريب المدربين:
ستكون شهادة حضور ورش تدريب المدربين صالحة لمدة  3سنوات من تاريخ اإلصدار.
لرابط التقديم اضغط هنا
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