
                                      مشخصات دوره آموزشی                                           

 

  یادگیریاستاندارد  ارایه استانداردهای آموزشی با تاکید بر الزامات  عنوان دوره:  -1

92222:9212 
 کد دوره:  -9

  هدف کلی دوره: -3

 9222209292آشنایی فراگیران با الزامات و چالش های استقرار سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد بین المللی ایزو    

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -4

 )چالش ها،  فرصت ها و تهدیدها( جایگاه آموزش سازمانی در هزاره سوم -

 در سازمان های ایرانی 092222 9292عناصر و الزامات استاندارد آموزشی ایزو -

 092222 9292فرایندهای کلیدی سیستم خدمات یادگیری در سازمان ها بر اساس استاندارد ایزو -

 الزامات فرآیند تعیین نیازهای یادگیری -

 الزامات فرآیند طراحی خدمات یادگیری -

 الزامات پایش و ارزشیابی خدمات یادگیری -

 خدمات یادگیریاصول طراحی مدیریت مالی و ریسک در حوزه  -

 الزامات استقرار سیستم انتقال یادگیری در سازمان -

 الزامات طراحی برنامه های درسی -

 الزامات طراحی فرصت های یادگیری -

 انجام کار عملی و گروهی برای استاندارد -

 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:   -2 0062الی  93062 0ساعت:  چهارشنبه:  روز  مدت آموزش : -8

  40/40/69 زمان برگزاری: -11   دانشگاه شهید بهشتی :مکان برگزاری -12

   بندهای تخفیفی: -19

 تخفیف.% 0 مشمول انجمن اعضای  

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

 به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شمارهریال  2.644.444لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:هزینه ثبت نحوه پرداخت -19 
با کد اقتصادی  ( بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی4302403430)
( و یا 423-83432228اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر) (33043( و شماره ثبت )033030300606)

 ارسال نمایید.istd.courses@gmail.com  ایمیل
 تماس بگیرید.  46380309480 و 423-83432333 و 423-83432228با شماره  ابهامهمچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا 


