
 

 

 

 کد دوره:  -2 (IDP)تعالی فردی با رویکرد توسعه شایستگی های شغلی  عنوان دوره:  -1

 فردي تعالي سند تنظيم براي فراگيران هاي شغلي شايستگي توسعه  هدف کلی دوره: -3

 آموزشی:محتوی )سرفصل ها(  -4

 ها اولويت و عناصر – فردي تعالي مدل و مسير 

 تحول و تغيير براي هايي ايده – ذهني هاي مدل و باورها 

 شخصي بعد  -تعالي هاي برنامه بر حاكم اصول 

 كند؟ مي پيشگويي را شغل در تعالي شخصي، تعالي آيا 

 فردي تعالي در هامسئوليت و ها نقش 

 فردي )بتف( توسعه ريزي و عناصر برنامه مفهوم 

 فردي توسعه سند تدوين فرايند 

 محور شايستگي رويكرد – كنيم تنظيم را فردي توسعه سند چگونه 

 نيازها پيش به نگاهي – فردي توسعه سند و ها سازمان 

 ها برنده پيش و ها شايستگي به نگاهي – فردي توسعه سند و مديران 

 هاي مورد نياز شغلي انگيزه و ها نگرش و مهارتها به نگاهي – فردي توسعه سند و كاركنان 

 فن آوری های یادگیری:  -5
صفحات كاغذي  –ويدئو پروژكتور  -تخته وايت برد  سخت افزاری: -

A3   وA2، 
 )منابع آموزشي، پاورپوينت، درسنامه و ...( نرم افزاری: -

 روش ارائه محتوی: -6
 ايفاي نقش      كالسي    سخنراني  كارگاهي   

 روش ارزشیابی یادگیری: -7
 تمرينات كالسي  پروژه كارعملي  مصاحبه آزمون   

 آقاي فيروز نوري مدرس دوره:   -9 8:61الی  03:61ساعت  8  مدت آموزش : -8

 22/20/79 زمان برگزاری: -11 دفتر انجمن آموزش و توسعه :مکان برگزاری -11

   بندهای تخفیفی: -12

            تخفيف.% 5 مشمول انجمن اعضاي

  .تخفيف% 02 مشمول نفر 3 از بيش سازماني نام ثبت

 % تخفيف.02سه دوره آموزشي مشمول  ثبت نام بيش از

 .ساعته بصورت رايگان وجود دارد 8 با ثبت نام كل دوره هاي آموزشي امكان بهره مندي از دو دوره اموزشي

 شمارهبه ازاي هر نفر شركت كننده به حساب ريال  3.322.222لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:نحوه پرداخت هزینه ثبت -12 
با كد اقتصادي  ( بانک تجارت شعبه دانشگاه شهيد بهشتي به نام انجمن علمي آموزش و توسعه منابع انساني2302290205)
( و يا 220-80232228اقدام نماييد و تصوير فيش واريزي را به اين انجمن از طريق نمابر) (30520( و شماره ثبت )000039300797)

 ارسال نماييد.istd.courses@gmail.com  ايميل
تماس  27385350289 و 220-80232333 و 220-80232228 و80232208 با شماره ابهامهمچنين درصورت بروز هرگونه مشكل و يا 

 بگيريد. 


