 -1عنوان دوره :اخالق حرفه ای در کسب و کار آموزش و توسعه

 -2کد دوره:

 -3هدف کلی دوره :آشنایی فراگیران با فضای تفکر اخالقی و مفاهیم و مصادیق و کاربردهای اخالق در حرفه اموزش و توانمندسازی انان برای تدوین و
اجرای برنامه های آموزش در سازمان با محوریت اخالق.
 -4محتوی (سرفصل ها) آموزشی:

.

 ابهام زدایی از مفهوم اخالق /علم اخالق/اخالق حرفه ای /و... اخالقی بودن/اخالقی زیستن یعنی چه؟ گستره مفهومی اخالقی باشیم ؟ ضرورت زیست اخالقی چیست؟ اخالق یک موضوع فلسفی یا یک موضوع مدیریتی نقش و جایگاه اموزش در اخالقی سازی جامعه/سازمان اخالق مداری در حرفه کسب و کار اهمیت پرداختن به اخالق در کسب و کار چگونه باید در حرفه خود اخالق ورزی کنیم؟ ابعاد،اهداف و اخالق حرفه ای در حرفه آموزش و توسعه دیلمای اخالقی در سازمان /آموزش و توسعه کدامندچیست؟ تمرین /کارگروهی /توفان فکری "استخراج فهرست اقدامات غیراخالقی در آموزش" نظام های رایج و قواعد مهم اخالقی در کسب و کار تمرین /کارگروهی توفان فکری " عوامل و موانع اخالقی ورزی در حرفه اموزش" چگونه دشواریهای اخالقی سازمان و حرفه را حل کنیم ؟ مروری بر نمونه های منشور های اخالقی برخی سازمانها و انجمن ها و .... برای غنی سازی اخالق در کسب و کار آموزش و توسعه چه باید کرد؟ -تمرین /کارگروهی/توفان فکری " استخراج چک لیست رفتارها و کدهای اخالقی در آموزش"

 -5فن آوری های یادگیری:
 -سخت افزاری :تخته وایت برد  -ویدئو پروژکتور – صفحات کاغذی  A3و ،A2

 -6روش ارائه محتوی:
کارگاهی سخنرانی  کالسی

ایفای نقش 

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

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

 -8مدت آموزش  8 :ساعت  03:61الی 8:61

 -9مدرس دوره :آقای آقاعلیخانی– آقای زینلی

 -11مکان برگزاری :دفتر انجمن آموزش و توسعه

 -11زمان برگزاری09/90/41 :

 -12بندهای تخفیفی:



اعضای انجمن مشمول  %5تخفیف.



ثبت نام سازمانی بیش از  3نفر مشمول  %49تخفیف.



ثبت نام بیش از سه دوره اموزشی مشمول %49تخفیف
با ثبت نام کل دوره های آموزشی امکان بهره مندی از دو دوره آموزشی  8ساعته بصورت رایگان وجود دارد .



 -12نحوه پرداخت هزینه ثبتنام :لطفاً نسبت به پرداخت مبلغ  3.399.999ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره ( )9312994945بانک تجارت شعبه
دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با کد اقتصادی ( )144139311090و شماره ثبت ( )34594اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی
را به این انجمن از طریق نمابر( )924-84932228و یا ایمیل  istd.courses@gmail.comارسال نمایید.
همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با شماره 84932248و 924-84932228و  924-84932333و  90385358989تماس بگیرید.

