
                                      مشخصات دوره آموزشی                                           

 

 کد دوره:  -2 های آموزش و توسعهطراحی بسته کاربردی استراتژی عنوان دوره: -1

  هدف کلی دوره: -3

 ی به روزآوری برنامه استراتژو قابلیتهای استراتژیک ، نقش مهمی در ایجاد و  توسعه سازمانیتوانایی فراگیران در تدوین سند استراتژیک آموزش و 

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -4

 پرسش استراتژیک: 7دوره با طرح  محتوای

 ؟میینما تیتقو آموزش، کیاستراتژ یها برنامه هیته با همسو را یسازمان جامع نظام در یستمیس کردیرو چگونه 

 و آموزش یها یاستراتژ مورد در یانسان منابع یتعال مدل و توسعه و آموزش یتعال مدل ،یسازمان یتعال مدل رینظ متداول یتعال یها مدل 

 ؟دارند ییها هیتوص چه کارکنان توسعه

 نیا در کیاستراتژ یها برنامه یزیر طرح یبرا یمناسب بستر تا نموده یگردآور آموزش یاستراتژ سند هیته یبرا یثرؤم یهایورود چگونه 

 ؟میبساز حوزه

 یزیر طرح را آن با مرتبط یندهایفرآ و آموزش واحد بهبود یها برنامه و یاستراتژ نقشه سازمان، کالن یاستراتژ و اهداف اساس بر چگونه، 

 ؟میکن مدل و داده توسعه

 ؟میکن ییجانما و یابیرد سازمان یاستراتژ نقشه در را آموزش یها یاستراتژ و اهداف چکونه 

 ؟میینما فیتعر آموزش یندهایفرا و ها یاستراتژ یبرا یعملکرد یها سنجه و هاشاخص ج،ینتا چگونه 

 ؟میبپرس افتهی ساختار و ثرؤم  یابیارز کی یراستا در آموزش حوزه انیمتول از را یکیاستراتژ یهاپرسش چه 

 فن آوری های یادگیری:  -5
صفحات کاغذی  –ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -

A3   وA2، 
 )منابع آموزشی، پاورپوینت، درسنامه و ...( نرم افزاری: -

 روش ارائه محتوی: -6
 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

 روش ارزشیابی یادگیری: -7
 تمرینات کالسی  پروژه کارعملی  مصاحبه آزمون   

 -مدرس دوره:   -9 0:61الی  03:61 :ساعت:  چهارشنبه شنبه و سه:  روز  مدت آموزش : -8

 53/59/69الی  33/50/69 زمان برگزاری: -11   دانشگاه شهید بهشتی :مکان برگزاری -11

   بندهای تخفیفی: -12

 تخفیف.% 0 مشمول انجمن اعضای  

 تخفیف.% 0 مشمول نفر 3 از بیش سازمانی نام ثبت  

  

 به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شمارهریال  000550555لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:هزینه ثبت نحوه پرداخت -12 
با کد اقتصادی  ( بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی5302573530)
( و یا 523-03532220اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر) (33053) ( و شماره ثبت033037300676)

 ارسال نمایید.istd.courses@gmail.com  ایمیل
 تماس بگیرید.  56300309507 و 523-03532333 و 523-03532220با شماره  ابهامهمچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا 


