
 

 

 مرکز آموزش انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران برگزار می کند:

 

 

 آموزش:عنوان پکیج 

 

 "اولین دوره تخصصی مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی در کشور"

 "دوره های آموزشی توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه کشور"

 "ساعت آموزش کارگاهی و عملی 111"

 

 

 :دوره ها برگزاری مجری

 علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران انجمن
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 مقدمه:

ای های حرفهای در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی و ارتقاء شایستگیگرایی و مدیریت حرفهبه منظور گسترش حرفه

توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی طراحی شده است. این  دوره هایمدیران این حوزه، 

ریزی، اجرا و گذاری، برنامهآموزشی تالش دارد با طرح الگوهای نظری و عملی، سطوح مختلف سیاست های برنامه

برای مدیران میانی و آموزشی همچون خطوط راهنما  دوره هایارزشیابی را مورد تحلیل قرار دهد. همچنین این 

کند که در توسعه منابع انسانی خود در چه کند و به آنها بازگو میکارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی عمل می

موقعیتی هستند و در پیمایش این راه سرمایه انسانی سازمان با چه مشکالت و موانعی روبرو بوده و برای تجهیز و مهیا 

 مند شوند. ها از چه الگوهایی باید بهرهو توانمندیها شدن به آخرین مهارت

 : ها اهداف آموزشی دوره

ارتقاء سطح دانش، مهارت و توانایی مدیران و کارشناسان حوزه آموزش و توسعه منابع  ها هدف از طراحی این دوره

آموزشی  های اف این دورهانسانی می باشد. همچنین استانداردسازی سطوح راهبردها و فرایندهای آموزشی از دیگر اهد

است تا مدیران و کارشناسان آموزش ضمن ارتقاء بهره وری با تسلط بر سطوح چهارگانه سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا 

 ای خود در این حوزه را کاهش دهند. و ارزشیابی فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی؛ ریسک های حرفه

 کنندگان:مخاطبان و شرایط شرکت

های مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در تمامی سازمان ها مخاطبان این دوره

 برایشان الزامی است:  ها دولتی و خصوصی می باشند که شرایط زیر برای شرکت در این دوره

 ت علوم، تحقیقات و فناوریهای مورد تایید وزاردارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی از دانشگاه .1

 دارا بودن سابقه و تجربه کار مرتبط با حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی.  .2

 

 آموزشی: های ساختار دوره

کاربردی به -توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع انسانی در قالب دوره های تخصصیدوره های 

 باشد: آموزشی به شرح جدول زیر می کارگاه 11( و در برگیرنده workshop) صورت کارگاهی

 



 

 

 تاریخ برگزاری کارگاه ها عنوان ردیف
روزهای 
 برگزاری

ساعت 
 برگزاری

 مدت
 )ساعت(

وضعیت 
 برگزاری

کارگاه شهریه 
های 

 آموزشی)ریال(

 0 0:64-19:64 پنجشنبه 40/40/69 آشنایی با مدل تعالی آموزش و توسعه 1
در حال 

 ثبت نام
604440444 

2 
اظهارنامه نویسی بر اساس مدل تعالی آموزش و 

 منابع انسانی توسعه

64/40/69  

 الی 

41/40/69 

-یکشنبه

 دوشنبه
19:64-0:64 19 

در حال 

 ثبت نام
002440444 

 0 0:64-19:64 یکشنبه 40/40/69 های نوین تدریس سازمانیالگوها و روش 6
در حال 

 ثبت نام
206440444 

0 
 تعالی آموزش و توسعه ملی تربیت ارزیاب جایزه

 منابع انسانی

و  40/40/69

 و 14/40/69

 11/40/69 

 پنجشنبه

-چهارشنبه

 پنجشنبه

19:64-0:64 20 
در حال 

 ثبت نام
000440444 

0 
های آموزشی با تاکید ارزشیابی اثربخشی برنامه

 بر بازگشت سرمایه

10/40/69 

الی  

19/40/69 

  -دوشنبه

 سه شنبه
19:64-0:64 19 

در حال 

 ثبت نام
000440444 

9 
تعالی فردی با رویکرد توسعه شایستگی های 

  (IDP)شغلی

 0 0:64-19:64 چهارشنبه 20/40/69
در حال 

 ثبت نام

206440444 

 0 0:64-19:64 چهارشنبه 41/46/69 گری در آموزش سازمانیگری و تسهیلمربی 0
در حال 

 ثبت نام

206440444 

0 

های پایش و طراحی و استقرار شاخص

مانیتورینگ فرایند آموزش با رویکرد داشبورد 

 مدیریت آموزش

 0 0:64-19:64 یکشنبه 40/46/69
در حال 

 ثبت نام
206440444 

 0 0:64-19:64 چهارشنبه 40/46/69 الزامات طراحی بسته های آموزش مدیران 6
حال در 

 ثبت نام
206440444 

14 
نیازسنجی آموزشی بر اساس شناسایی 

 های شغلیشایستگی
 0 0:64-19:64 یکشنبه 12/46/69

در حال 

 ثبت نام
206440444 

11 
ریزی های کاربردی طراحی و برنامهتکنیک

 آموزشی
 0 0:64-19:64 سه شنبه 10/46/69

در حال 

 ثبت نام
206440444 



 

 

 های آموزشی: درسان دورهم

تر از سوی انجمن علمی آموزش و توسعه و هماهنگی های آموزشی با کیفیت هرچه تمامبا توجه به دغدغه  برگزاری دوره

 باشد:دقیق محتوا و اهداف آموزشی هر یک از برنامه با مدرسین مربوطه؛ اسامی برخی از مدرسان به شرح زیر می

 آقای دکتر اباصلت خراسانی 

  کورش فتحی واجارگاهپروفسور 

 آقای دکتر بهروز قلیچ لی 

 آقای دکتر سید احمد طباطبایی 

 آقای دکتر رحمت اهلل پاکدل 

 آقای دکتر سید احمد بزاز جزایری 

 آقای دکتر بهروز اقبالی 

 آقای دکتر محمد کاظمی 

 آقای مهندس علیمحمد آقاعلیخانی 

 آقای دکتر اکبر عیدی 

 آقای مهندس حمیدرضا خدمتگزار 

 کتر هومن دوستیآقای د 

 آ؛قای مهندس فرشید مومنی فراهانی 

 آقای مهندس وحید زینلی 

 ها:روش های ارزیابی دوره

های گروهی و بر اساس حضور و غیاب، مشارکت فعال در مباحث مطرح شده و فعالیت ها ارزیابی میزان یادگیری دوره

 کار عملی است. 

 ها: محل برگزاری دوره

ساختمان دانشگاه عالمه -نبش خیابان آبان شمالی -خیابان کریم خان زند -)میدان ولی عصر آموزش و توسعه دفتر انجمن

 .باشدمی (212سالن  -طبقه دوم -طباطبایی

 ها:شهریه کلی دوره

توانمندسازی مدیران و کارشناسان آموزش و توسعه منابع  آموزشی دوره های تقویمهزینه ثبت نام در دوره ها در جدول 

به همراه  ها که شامل هزینه ملزومات آموزشی، محتوای آموزشی دوره مشخص شده است کارگاهمقابل هر در  انسانی



 

 

(، ناهار و مکان الزحمه مدرسان، صدور گواهینامه، پذیرایی میان وعده نیم روز)صبح و عصرجزوات و لوح فشرده، حق 

 به صورت ساعت 8ه مندی از یک دوره آموزشی آموزشی می باشد و در صورت ثبت  نام در کل دوره ها : امکان بهر

 وجود دارد. رایگان

 گواهینامه آموزشی:

درصد کل ساعات  09های آموزشی بیش از کنندگانی که ساعات حضور آنها در برنامههر دوره به شرکتدر پایان 

تایید وزارت علوم،  باآموزشی توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران  یگواهینامهبرنامه آموزشی بوده، 

 تحقیقات و فناوری اعطاء خواهد شد.

 نحوه ثبت نام:

  توانند جهت ثبت نام به روش زیر اقدام نمایند:می هادر صورت تمایل به حضور در این دوره افراد

نیز فیش واریزی  اطالعات مربوطه را تکمیل نموده و با معرفی نامه از سوی سازمان مربوطه وبا دریافت فرم ثبت نام، 

به  را ( واریز نموده و آنها9102901910بانک تجارت ) حساب شماره را به نفر هر ازای مربوط به هر دوره به

  .نمایند ارسال 921-81912228 شماره

/ 921-81912228های توانند با شمارهابهام در فرایند ثبت نام میرت بروز هرگونه اشکال و یا وهمچنین در ص

  د.ناصل نمایح تماس 90180102980و یا 81912218-921/981912111-921

استفاده  ها تخفیف مربوط به شرکت در این دورهیکی از بندهای توانند از شایان ذکر است مشمولین بندهای تخفیفی می

  نمایند:

 تخفیف.% 0 مشمول انجمن اعضای  

 تخفیف.% 0 مشمول نفر 1 از بیش سازمانی نام ثبت  

 

 

 


