 -1عنوان دوره :مربیگری و تسهیلگری در آموزش سازمانی

 -2کد دوره:

 -3هدف کلی دوره :ایجاد مهارت جدید در مدیران ،سرپرستان و مسئولین و کارکنان تا بتوانند توسط آن و در یک فرایند چالش برانگیز
(مربی گری) استعدادها و توان بالقوه کارکنان و همکارن را شناسایی و به توسعه و بهسازی سطح عملکرد انها بپردازند و دریک زمان کوتاه انها
را به کارکنانی ستاره و برجسته تبدیل نمایند.
 -4محتوی (سرفصل ها) آموزشی:

دوره ای دانشی ،مهارتی و نگرشی که در آن افراد با مفاهیم و تاریخچه مربی گری اشنا می شوند .رویکرد مربی گری و الگوها و قواعد ان را فرا
میگیرند  .درک میکنند که نقش مربی گری در مدیریت و راهبری تیم های کاری تا چه اندازه موثر و مهم است .با اصول ،تکنیکها و
تاکتیکهای مربی گری آشنا می شوند و عالوه بر آن با فرایند مربی گری  ،اجزاء آن،چگونگی آغاز یک جلسه و نحوه طرح مسئله و نحوه
چگونگی پیشبرد یک گفتگوی درست و تکنیکی برای رسیدن به هدف که همانا حل مسئله و از طرف دیگرتوسعه و رشد با کیفیت و سریع
کارکنان و هر شخص مورد نظر می باشد ،آشنا می شوند،همچنین به طور عملی در نقش مربی در کار خود ظاهر شده و با طرح دقیق و کامل
مباحث و مسائل کاری خود ،با ایفای نقش به نکات مهم دراین خصوص پی برده و برای اجرا در واقعیت آماده می شوند و فراگیران با کمک
تسهیلگر آموزشی سپس خود شروع به سناریو نویسی برای کلیه مراحل فرایند مربی گری نموده و درنهایت با اجرای سناریو های خود آن را
به معرض ارزیابی و نقد فراگیران قرارمی دهد  ،به این شکل فراگیران در قالب عملی کلیه آموخته های خود را تمرین نمود و در حیطه
مهارتی توسعه می یابند .

 -5فن آوری های یادگیری:

 -6روش ارائه محتوی:

کارگاهی سخنرانی  کالسی

ایفای نقش 

 سخت افزاری :تخته وایت برد  -ویدئو پروژکتور – صفحات کاغذی A3و ،A2
 -7روش ارزشیابی یادگیری:
 نرم افزاری( :منابع آموزشی ،پاورپوینت ،درسنامه و )...آزمون مصاحبه کارعملی  پروژه تمرینات کالسی
 -9مدرس دوره :آقای دکتر سید احمد طباطبایی
 -8مدت آموزش  8 :ساعت  03:61الی 8:61
 -11زمان برگزاری70/70/23 :
 -11مکان برگزاری :دفتر انجمن آموزش و توسعه
 -12بندهای تخفیفی:


 ثبت نام سازمانی بیش از  3نفر مشمول  %07تخفیف.
 ثبت نام بیش از سه دوره اموزشی مشمول %07تخفیف
 با ثبت نام کل دوره های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره آموزشی  8ساعته بصورت رایگان وجود دارد .
اعضای انجمن مشمول  %5تخفیف.

 -12نحوه پرداخت هزینه ثبتنام :لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  3.377.777ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره
( ) 7302700705بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با کد اقتصادی
( )000030300707و شماره ثبت ( )30570اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر( )720-80732228و یا
ایمیل  istd.courses@gmail.comارسال نمایید.
همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با شماره 80732208و 720-80732228و  720-80732333و  77385358780تماس
بگیرید.

