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 آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی ایرانعلمی اوجمه 

 
 آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی بستٍ تًاومىذسازی مذیران ي کارشىاسان

 

 مقذمٍ:

-ای دس حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ٍ استقاء ضایستگیگشایی ٍ هذیشیت حشفِتِ هٌظَس گستشش حشفِ

عشاحی  تستِ تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًیای هذیشاى ایي حَصُ، حشفِّای 

گزاسی، ضذُ است. ایي تشًاهِ آهَصضی تالش داسد تا عشح الگَّای ًظشی ٍ عولی، سغَح هختلف سیاست

ضی ّوچَى خغَط ساٌّوا تشای آهَص تستِسیضی، اجشا ٍ اسصضیاتی سا هَسد تحلیل قشاس دّذ. ّوچٌیي ایي تشًاهِ

کٌذ کِ دس تَسعِ کٌذ ٍ تِ آًْا تاصگَ هیهذیشاى هیاًی ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی عول هی

هٌاتع اًساًی خَد دس چِ هَقعیتی ّستٌذ ٍ دس پیوایص ایي ساُ سشهایِ اًساًی ساصهاى تا چِ هطکالت ٍ هَاًعی 

 هٌذ ضًَذ. ّا اص چِ الگَّایی تایذ تْشُّا ٍ تَاًوٌذیذى تِ آخشیي هْاستسٍتشٍ تَدُ ٍ تشای تجْیض ٍ هْیا ض

 

  اَذاف آمًزشی ديرٌ:

ٍ کاسضٌاساى حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ ّذف اص عشاحی ایي دٍسُ استقاء سغح داًص، هْاست ٍ تَاًایی هذیشاى 

آهَصضی اص دیگش اّذاف ایي دٍسُ ّوچٌیي استاًذاسدساصی سغَح ساّثشدّا ٍ فشایٌذّای هٌاتع اًساًی هی تاضذ. 

آهَصضی است تا هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ضوي استقاء تْشُ ٍسی تا تسلظ تش سغَح چْاسگاًِ سیاستگزاسی، 

ای خَد دس ایي حَصُ سعِ هٌاتع اًساًی؛ سیسک ّای حشفِفشایٌذّای آهَصش ٍ تَ تشًاهِ سیضی، اجشا ٍ اسصضیاتی

 سا کاّص دٌّذ. 

 

 کىىذگان:ط شرکتمخاطبان ي شرای

-هخاعثاى ایي دٍسُ هذیشاى اسضذ، هذیشاى هیاًی ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی دس تواهی ساصهاى

 ّای دٍلتی ٍ خصَصی هی تاضٌذ کِ ضشایظ صیش تشای ضشکت دس ایي دٍسُ تشایطاى الضاهی است: 

 اییذ ٍصاست علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسیّای هَسد تداسا تَدى هذسک تحصیلی حذاقل کاسضٌاسی اص داًطگاُ .1

 داسا تَدى ساتقِ ٍ تجشتِ کاس هشتثظ تا حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی.  .2

 

 ساختار ديرٌ آمًزشی:

کاستشدی -دس قالة دٍسُ ّای تخصصی تستِ تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی

ایي تشًاهِ آهَصضی ضَد. تشگضاس هیساعت آهَصضی  021ٍ هجوَعا تِ هذت  (workshop) کاسگاّیتِ صَست 

 تاضذ: صیش هیجذٍل تِ ضشح  پَدهاى آهَصضی 01 دس تشگیشًذُ



 
 

2 

 بستٍ تًاومىذسازی مذیران ي کارشىاسان آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساویرئًس مطالب آمًزشی 

 وام ديرٌ ردیف
تاریخ 
 برگساری

ريزَای 
 برگساری

 ساعت برگساری
 مذت

 )ساعت(

ضُریٍ ديرٌ 
َای آمًزضی 

 تک درس)ریال(

1 
ارائٍ استاوذاردَای آمًزضی با تاکیذ بر 

 29992السامات استاوذارد یادگیری 
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 24/25/96

2 
مذیریت یادگیری با تمرکس بر تطریح  

-َای یادگیری مًرد ویاز  سازمانفرصت

 َا
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 11/25/96

3 
تذيیه گسارش َای آماری مذیریت در 

آمًزش ي تًسعٍ مىابع اوساوی با 
 بکارگیری ورم افسار اکسل

 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 18/25/96

4 
 َایاستراتژیبستٍ کاربردی طراحی 

 آمًزش ي تًسعٍ

31/25/96 
 الی 

21/26/96 

-سٍ ضىبٍ
 چُارضىبٍ

16:32-8:32 16 508220222 

5 
ضىاسایی ویازسىجی آمًزضی بر اساس 

 َای ضغلیضایستگی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 28/26/96

6 
-َای کاربردی طراحی ي بروامٍتکىیک

 ریسی آمًزضی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 15/26/96

7 
السامات طراحی بستٍ َای آمًزش 

 مذیران
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 25/27/96

8 
َای آمًزضی اثربخطی بروامٍارزضیابی 

 با تاکیذ بر بازگطت سرمایٍ

11/27/96 
الی 

12/27/96 

-سٍ ضىبٍ
 چُارضىبٍ

16:32-8:32 16 508220222 

9 
َای پایص ي طراحی ي استقرار ضاخص

با ريیکرد  ماویتًریىگ فرایىذ آمًزش
 داضبًرد مذیریت آمًزش

 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 19/27/96

12 
ريیکردَای مذیریت مالی ي ریسک در 

 آمًزش سازماوی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 23/28/96

11 
تذریس َای وًیه ريشالگًَا ي 

 سازماوی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 12/28/96

12 
گری در آمًزش گری ي تسُیلمربی

 سازماوی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 17/28/96

13 
تعالی فردی با ريیکرد تًسعٍ ضایستگی 

 (IDP)َای ضغلی
 209220222 8 8:32-16:32 چُارضىبٍ 24/28/96

 ساعت آمًزضی 122 مجمًع
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 َای آمًزشی: مذرسان ديرٌ

تش اص سَی اًجوي علوی آهَصش ٍ تَسعِ ٍ ّای آهَصضی تا کیفیت ّشچِ توامتا تَجِ تِ دغذغِ  تشگضاسی دٍسُ

اّذاف آهَصضی ّش یک اص تشًاهِ تا هذسسیي هشتَعِ؛ اساهی تشخی اص هذسساى تِ ضشح ّواٌّگی دقیق هحتَا ٍ 

 تاضذ:صیش هی

 آقای دکتش اتاصلت خشاساًی 

 ُپشٍفسَس کَسش فتحی ٍاجاسگا 

 آقای دکتش تْشٍص قلیچ لی 

 آقای دکتش تْشٍص اقثالی 

  هحوذ کاظویآقای دکتش 

 آقای هٌْذس علیوحوذ آقاعلیخاًی 

  اکثش عیذی دکتشآقای 

 آقای هٌْذس حویذسضا خذهتگضاس 

  َّهي دٍستی دکتشآقای 

 آ؛قای هٌْذس فشضیذ هَهٌی فشاّاًی 

 آقای هٌْذس ٍحیذ صیٌلی 

 

 :َاديرٌريش َای ارزیابی 

ّای حث هغشح ضذُ ٍ فعالیتفعال دس هثااسصیاتی هیضاى یادگیشی دٍسُ تش اساس حضَس ٍ غیاب، هطاسکت 

 کاس عولی است.  گشٍّی ٍ

 

 َا: محل برگساری ديرٌ

 تاضذ. ّای آهَصضی دس هحل داًطگاُ ضْیذ تْطتی هیهحل دٍسُ

 

 :َاديرٌشُریٍ کلی 

 015.115111 تستِ تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًیدس  ّضیٌِ ثثت ًام

ساعتِ تِ صَست  8صَست ثثت ًام دس کل تستِ؛ اهکاى تْشُ هٌذی اص یک دٍسُ آهَصضی  دس تاضذ کِهی ریال

-هیریال  5111011501. تِ عثاستی ّضیٌِ کل تستِ تا احتساب تخفیف یک دٍسُ آهَصضی سایگاى ٍجَد داسد

حق الضحوِ ّضیٌِ هلضٍهات آهَصضی، هحتَای آهَصضی دٍسُ تِ ّوشاُ جضٍات ٍ لَح فطشدُ،  ضاهلکِ تاضذ 

 ٍ هکاى آهَصضی هی تاضذ. )صثح ٍ عصش(، ًاّاس یشایی هیاى ٍعذُ ًین سٍصٌاهِ، پزصذٍس گَاّیهذسساى، 
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 :آمًزشی گًاَیىامٍ

دسصذ کل  90ّای آهَصضی تیص اص ضَس آًْا دس تشًاهِکٌٌذگاًی کِ ساعات حدس پایاى دٍسُ تِ ضشکت

 تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی، گَاّیٌاهِ دٍسُ ساعات تشًاهِ آهَصضی تَدُ

تَسظ اًجوي علوی آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ایشاى کِ هَسد تاییذ ٍصاست علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسی است، 

 اعغاء خَاّذ ضذ. 

 

 وحًٌ ثبت وام:

  صیش اقذام ًوایٌذ: سٍشَاًٌذ جْت ثثت ًام تِ تهی ّاست توایل تِ حضَس دس ایي دٍسُدس صَ افشاد

ًیض فیص  تا دسیافت فشم ثثت ًام، اعالعات هشتَعِ سا تکویل ًوَدُ ٍ تا هعشفی ًاهِ اص سَی ساصهاى هشتَعِ ٍ

 آًْا( ٍاسیض ًوَدُ ٍ 0342071015ثاًک تجاست )حسات ضواسُ تِسا  ًفش ّش اصای تِ دٍسُهشتَط تِ ّش ٍاسیضی 

  .ًوایٌذ اسسال 021-81032228 ضواسُ تِ سا

/ 021-81032228ّای تَاًٌذ تا ضواسُایٌذ ثثت ًام هیست تشٍص ّشگًَِ اضکال ٍ یا اتْام دس فشَّوچٌیي دس ص

  ذ.ٌاصل ًوایح تواس 09385356087ٍ یا 81032218-021/081032333-021

ایي دٍسُ تخفیف هشتَط تِ ضشکت دس یکی اص تٌذّای تَاًٌذ اص ست هطوَلیي تٌذّای تخفیفی هیضایاى رکش ا

  استفادُ ًوایٌذ:

 تخفیف% 5 هطوَل اًجوي اعضای.  

 تخفیف% 5 هطوَل ًفش 3 اص تیص ساصهاًی ًام ثثت.  

 

 


