
 

 

 

 کد دوره:  -2 ریزی آموزشی  های کاربردی طراحی و برنامهتکنیک عنوان دوره:  -1

  هدف کلی دوره: -3

  آشنائی با فرآیند طراحی و برنامه ریزی آموزشی 
  آموزشیکسب دانش در خصوص طراحی فلوچارت برنامه ریزی 

 

 محتوی )سرفصل ها( آموزشی: -4

 برنامه ریزی آموزشی و اهداف آن 1-4

 چگونگی طرح ریزی و طراحی یک دوره آموزشی اثربخش. 2-4

 نیازسنجی و مخاطب سنجی 3-4

 تدوین اهداف کلی، اهداف یادگیری و رفتاری 4-4

 تدوین محتوای آموزش 5-4

 زمان مناسبتعیین مدت اجرا و زمان بندی برنامه در  6-4

 تعیین مکان مناسب با مطلوبیت الزم 7-4

 تعیین افراد مناسب دوره و شرایط شرکت کنندگان 8-4

 انتخاب مدرس موثر و کارآمد 9-4

 استفاده از تکنیک ها و وسایل آموزشی موثر 11-4

 بررسی رضایت فراگیران 11-4

 ارزشیابی برنامه و بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه  11-4

 فن آوری های یادگیری:  -5
صفحات کاغذی  –ویدئو پروژکتور  -تخته وایت برد  سخت افزاری: -

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

 روش ارائه محتوی: -6
 ایفای نقش      کالسی    سخنرانی  کارگاهی   

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

 آقای مرتضی جنت مدرس دوره:  -9 8:61الی  03:61ساعت    8  مدت آموزش : -8
  13/13/79 زمان برگزاری: -11   دفتر انجمن آموزش و توسعه مکان برگزاری: -11

   بندهای تخفیفی: -12

 تخفیف.% 5 مشمول انجمن اعضای  

 تخفیف.% 11 مشمول نفر 3 از بیش سازمانی نام ثبت  

  تخفیف %11ثبت نام بیش از سه دوره اموزشی مشمول 

  ساعته بصورت رایگان وجود دارد .8با ثبت نام کل دوره های ۀموزشی امکان بهره مندی از دو دوره آموزشی 

 

( بانک 1342171115) هر نفر شرکت کننده به حساب شمارهبه ازای ریال  111/311/3لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  نام:نحوه پرداخت هزینه ثبت -12 
اقدام  (31511( و شماره ثبت )411437344979با کد اقتصادی ) تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی

 ارسال نمایید. gmail: istd.courses@gmail.comیمیل( و یا ا121-81132228نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر)
 تماس بگیرید.  19385356187 و 121-81132333 و 121-81132228 و81132218 با شماره ابهامهمچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا 


