
 

 

 

 کد دوره:  -2 اظهارنامه نویسی و خودارزیابی بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی عنوان دوره: -1

 تدوین اظهارنامه جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه های مورد نیاز به منظورها، اصول و مهارتروش آشنایی فراگیران با  هدف کلی دوره: -3

 اهداف رفتاری:  -4
 دهد.اهداف و مزایای تدوین اظهارنامه بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه را نام برده و توضیح می -1

 دهد.فرایند اعطای جایزه ملی تعالی آموزش و جایگاه اظهارنامه در آن را توضیح می -2

 دهد.مورد نیاز برای تدوین اظهارنامه بر اساس مدل تعالی آموزش و توسعه را شرح میریزی چارچوب برنامه -3

 برد.های فرایندی تدوین اظهارنامه را نام میگام -4

 شمرد.می های همکار در فرایند تدوین اظهارنامه را برمسئولیت تیم -5

 دهد.عناصر کلیدی در تدوین اثربخش اظهارنامه را توضیح می -6

 کند.مدل تعالی آموزش و توسعه را با نگاه تدوین اظهارنامه تشریح می اجزا و عناصر -7

 دهد.عناصر منطق رادار را با رویکرد اظهارنامه نویسی توضیح می -8

 برد.نکات کلیدی گردآوری محتوای اظهارنامه بر اساس منطق رادار را نام می -9

 کند.نویسی را تشریح میمنابع اطالعاتی مورد نیاز برای اظهارنامه -11

 دهد.استانداردهای نگارش اظهارنامه بر اساس سطوح جایزه ملی تعالی آموزش را توضیح می -11

 دهد.آئین و قواعد نگارش اظهارنامه را توضیح می -12

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -5

 های تعالی در مدیریتمبانی پایه و نظری مدل -1

 دنیانام های تعالی و جوایز بهجایگاه اظهارنامه در مدل -2

مصادیق و الگوهای کاربردی موجود به منظور تدوین و کاربست  -3

 اظهارنامه در فرایندهای سازمان

 اجزاء و عناصر اظهارنامه -4

مفاهیم بنیادین مدل تعالی آموزش و توسعه با رویکرد کاربست  -5

 در تدوین اظهارنامه.

رویکرد ارزیابی با  و تعالی هایمدل در رادار منطق کاربردهای و پایه مفاهیم -6

 تدوین اظهارنامه.

های تعالی سازمانی، منابع انسانی و استانداردهای تدوین اظهارنامه در مدل -7

 آموزش.

 اصول و آئین نگارش -8

 فن آوری های یادگیری:  -6

صفحات -میزگرد –ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -

 ،A2و   A3کاغذی 

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

 روش ارائه محتوی: -7

 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

 روش ارزشیابی یادگیری: -8
 تمرینات کالسی   پروژه    کارعملی   مصاحبه    آزمون   

 -مدرس دوره:  -9
 613:8الی 03:8  ساعت  61 مدت آموزش : -11

     86/80/61الی  8/80/61: زمان برگزاری: -12 دفتر انجمن آموزش و توسعه  برگزاری:مکان  -11

میلیون ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب  002550555لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  هزینه ثبت نام: نحوه پرداخت -13

( و 033030300404با کد اقتصادی) ( بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی5302503530شماره)

 :gmail( و یا ایمیل523-83532228اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر) (33053شماره ثبت )

ntdea.istd@gmail.com .ارسال نمایید 

تماس  54380308580و   523-83532238 ، 523-83532333، 523-83532228همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با  شماره های 

 بگیرید.

 باشد.% تخفیف می5مشمول الزم به ذکر است که ثبت نام گروهی  بیش از سه نفر  و اعضای انجمن 


