مشخصات دوره آموزشی
 -1عنوان دوره :طراحی استراتژی آموزش و توسعه

 -2کد دوره:

 -3هدف کلی دوره :آشنایی فراگیران با فرایند ،روش ها و ابزارهای تحلیل استراتژی های سازمانی و استراتژی های منابع انسانی سازمان وکسب دانش
و مهارت طراحی و تدوین استراتژی آموزش و توسعه سازمان
 -4محتوی (سرفصل ها) آموزشی:










عوامل تاثیر گذار بر آموزش و توسعه استراتژیک
 oاستراتژی و ساختار سازمان
 oفرهنگ سازمانی
 oمدیریت منابع انسانی
مدل و مراحل تدوین استراتژی آموزش و توسعه
 oتحلیل محیط درونی و بیرونی
 oشناسایی منابع مزیت رقابتی سازمان
 oشناسایی گزینه های استراتژیک
 oاجرای استراتژی آموزش وتوسعه
 oپایش و ارزشیابی استراتژی آموزش و توسعه
مدل های سازماندهی ساختار آموزش
نیازهای آموزش در استراتژی های مختلف سازمان
برون سپاری فعالیت های آموزشی
راهنمای عملی تدوین استراتژی آموزش و توسعه

 -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 اکبر عیدی
 -8مدت آموزش  :روز  :سهشنبه و جهارشنبه 03:61 -الی0:61
 -11زمان برگزاری79/10/09 – 79/10/03 :
 -11مکان برگزاری :انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی
 -12بندهای تخفیفی:


 ثبت نام سازمانی بیش از  3نفر مشمول  %01تخفیف.
 ثبت نام بیش از سه دوره اموزشی مشمول  %01تخفیف
 با ثبت نام کل دوره های اموزشی 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  6/011/111ریال به ازای هر نفر شرکت کننده به حساب شماره
( )1302100105بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به نام انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی با کد اقتصادی
( )000030300404و شماره ثبت ( )30510اقدام نمایید و تصویر فیش واریزی را به این انجمن از طریق نمابر( )120-80132228و یا
ایمیل gmail: istd.courses@gmail.comارسال نمایید.
همچنین درصورت بروز هرگونه مشکل و یا ابهام با شماره 80132208و  120-80132228و  120-80132333و  14385356180تماس
بگیرید.

