
 

 

 

 کد دوره:  -2  موزش و توسعه مدیریت ریسک در آ عنوان دوره:  -1

موزش و آ های فرایندآشنایی فراگیران مفاهیم مرتبط با ریسک و توانمندسازی انان برای تحلیل و ارزیابی و اولویت بندی ریسک هدف کلی دوره: -3

 توسعه .

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -4
 .بخش اول : مفاهیم و کلیات )چیستی(

 مفهوم عدم قطعیت / احتماالت در کار حرفه ای  -

 تعریف و تبین مفهوم ریسک /خطر /خطا/خطایابی /خطازدایی -

 مفهوم ارزیابی /تحلیل ریسک  -

 نشانه ها /ریسک /مقابله با ریسک  -

 نشانه ها ریشه ها پیامد های ریسک  -

 بخش دوم : ارزیابی و مدیریت ریسک ؟ ) چرایی(     

 اهمیت ارزیابی ریسک در سازمان /آموزش  -

 ریسک های توجه نکردن  به ریسک با نگاهی نتیجه مدار در آموزش  -

 بخش سوم : پرداختن به مدیریت ریسک )چگونگی(   
 کردها و ابزارها(فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک ) روی -

 شیوه شناسایی ریسک های فرایند آموزش  -

 PPNشیوه اندازه گیری ریسک و دسته بندی ریسک براساس میزان  -

 نگاهی به ریسک بر مبنای مدل سه شاخه )با فتار/ساختار/رفتار( -

 روشهای پیشگیری و مقابله با ریسک  -

 فرایندها (پایش و بازیگری ریسک ها )کاربست تحلیل ریسک در بهبود  -

      :کارگاه آموزشی 
 طراحی ابزار )تدوین کاربرگ /شناسنامه ریسک فرایند آموزش  -

 استخراج و تحلیل نمونه ریسکهای فرایندهای آموزش  -
 فن آوری های یادگیری:  -5
صفحات کاغذی  –ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -

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

 روش ارائه محتوی: -6
 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

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

 و آقای زینلی  آقاعلیخانیآقای مدرس دوره:   -9 8:61الی  03:61ساعت   8  مدت آموزش : -8

 41/80/79 زمان برگزاری: -11 دفتر انجمن آموزش و توسعه   :مکان برگزاری -11

   بندهای تخفیفی: -12

 تخفیف.% 5 مشمول انجمن اعضای  

 تخفیف.% 48 مشمول نفر 3 از بیش سازمانی نام ثبت  

  تخفیف 48ثبت نام بیش از سه دوره اموزشی مشمول% 

  ساعته بصورت رایگان وجود دارد . 0کل دوره های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره آموزشی با ثبت نام 

( بانک 8312894845ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره ) 3.388.888لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:نحوه پرداخت هزینه ثبت -12 

اقدام  (34584( و شماره ثبت )144139311797با کد اقتصادی ) انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانیتجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام 

 ارسال نمایید.istd.courses@gmail.com ( و یا ایمیل 824-04832220نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر)

 تماس بگیرید.  87305358809 و 824-04832333 و 824-04832220و04832240 شماره همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با 



 

 

 


