
 

 

 مرکس آمًزش اوجمه آمًزش ي تًسعه مىابع اوساوی ایران برگسار می کىد:

 

 

 

 

 

 :دوره ها برگزاری مجری

 تًسعه مىابع اوساوی ایراناوجمه علمی آمًزش ي 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 مقذمه:

ای ّای حشفِای دس حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ٍ استقاء ضایستگیگشایی ٍ هذیشیت حشفِتِ هٌظَس گستشش حشفِ

تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی عشاحی ضذُ است. ایي  دٍسُ ّایهذیشاى ایي حَصُ، 

سیضی، اجشا ٍ گزاسی، تشًاهِآهَصضی تالش داسد تا عشح الگَّای ًظشی ٍ عولی، سغَح هختلف سیاست ّای تشًاهِ

تشای هذیشاى هیاًی ٍ آهَصضی ّوچَى خغَط ساٌّوا  دٍسُ ّایاسصضیاتی سا هَسد تحلیل قشاس دّذ. ّوچٌیي ایي 

کٌذ کِ دس تَسعِ هٌاتع اًساًی خَد دس چِ کٌذ ٍ تِ آًْا تاصگَ هیکاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی عول هی

هَقعیتی ّستٌذ ٍ دس پیوایص ایي ساُ سشهایِ اًساًی ساصهاى تا چِ هطکالت ٍ هَاًعی سٍتشٍ تَدُ ٍ تشای تجْیض ٍ هْیا 

 هٌذ ضًَذ. ّا اص چِ الگَّایی تایذ تْشٍُ تَاًوٌذیّا ضذى تِ آخشیي هْاست

 : ها اهذاف آموزشی دوره

استقاء سغح داًص، هْاست ٍ تَاًایی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع  ّا ّذف اص عشاحی ایي دٍسُ

آهَصضی  ّای اف ایي دٍسُاًساًی هی تاضذ. ّوچٌیي استاًذاسدساصی سغَح ساّثشدّا ٍ فشایٌذّای آهَصضی اص دیگش اّذ

است تا هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ضوي استقاء تْشُ ٍسی تا تسلظ تش سغَح چْاسگاًِ سیاستگزاسی، تشًاهِ سیضی، اجشا 

 ای خَد دس ایي حَصُ سا کاّص دٌّذ. ٍ اسصضیاتی فشایٌذّای آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی؛ سیسک ّای حشفِ

 کننذگان:مخاطبان و شرایط شرکت

ّای هذیشاى اسضذ، هذیشاى هیاًی ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی دس تواهی ساصهاى ّا هخاعثاى ایي دٍسُ

 تشایطاى الضاهی است:  ّا دٍلتی ٍ خصَصی هی تاضٌذ کِ ضشایظ صیش تشای ضشکت دس ایي دٍسُ

 ت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍسیّای هَسد تاییذ ٍصاسداسا تَدى هذسک تحصیلی حذاقل کاسضٌاسی اص داًطگاُ .1

 داسا تَدى ساتقِ ٍ تجشتِ کاس هشتثظ تا حَصُ آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی.  .2

 

 آموزشی: های ساختار دوره

کاستشدی تِ -تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی دس قالة دٍسُ ّای تخصصیدٍسُ ّای 

 تاضذ: جذٍل صیش هی( ٍ تِ ضشح workshop) صَست کاسگاّی

 



 

 

 مذرس کارگاٌ َا عىًان ردیف
تاریخ 

 ترگساری

ريزَای 

 ترگساری

ساعت 

 ترگساری

 مذت

 )ساعت(

َای کارگاٌ ضُریٍ 

 آمًزضی)ریال(

1 
طراحی ي تذيیه استراتژی َای 

 آمًزش ي تًسعٍ
 آقای اکثر عیذی

28/55/97 

29/55/97 

 یکطىثٍ 

 ديضىثٍ 
16:35-8:35 16 607550555 

2 
ویازسىجی آمًزضی تر اساس 

 َای ضغلیضىاسایی ضایستگی

آقای دکتر 

 خراساویاتاصلت 
 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 24/55/97

3 

تجرتٍ آمًزی از مذیر آمًزش ي 

آقای -95تًسعٍ ترتر سال

مُىذس کاظمی مذیر آمًزش ي 

 تًسعٍ ضرکت مپىا

آقای محمذ 

 کاظمی
 205550555 8 8:35-16:35 ديضىثٍ 55/56/97

4 
َای کارتردی طراحی ي تکىیک

 ریسی آمًزضیتروامٍ

 آقای مرتضی

 جىت
 303550555 8 8:35-16:35 سه شنبه 25/56/97

5 
َای وًیه تذریس الگًَا ي ريش

 سازماوی

آقای فرضیذ 

 مًمىی فراَاوی
 303550555 8 8:35-16:35 چهارشنبه 56/56/97

6 
طراحی آمًزش مثتی تر 

 IDPضایستگی تا ريیکرد 
 303550555 8 8:35-16:35 سه شنبه 14/56/97 آقای فیريز وًری

7 
آضىایی تا مذل تعالی آمًزش ي 

 تًسعٍ

آقای محمذ 

 کاظمی
 306550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 54/57/97

8 
تعالی  ملی ترتیت ارزیاب جایسٌ

 مىاتع اوساوی آمًزش ي تًسعٍ

آقای محمذ 

 کاظمی

54/57/97 

11/57/97 

12/57/97 

  چُارضىثٍ 

 پىجطىثٍي 
16:35-8:35 24 905550555 

9 

تر اساس مذل  اظُاروامٍ وًیسی

مىاتع  تعالی آمًزش ي تًسعٍ

 اوساوی

آقای علیمحمذ 

 آقاعلیخاوی

115/57/97 

16/57/97 

ضىثٍ ي 

 یکطىثٍ
16:35-8:35 16 702550555 

 گری در آمًزش سازماویمرتی 15
آقای دکتر سیذ 

 احمذ طثاطثایی
 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 23/57/97

11 

َای ارزضیاتی اثرتخطی تروامٍ

آمًزضی تا تاکیذ تر تازگطت 

 سرمایٍ

آقای دکتر 

 اتاصلت خراساوی
 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 52/58/97

12 

َای طراحی ي استقرار ضاخص

پایص ي ماویتًریىگ فرایىذ 

آمًزش تا ريیکرد داضثًرد 

 مذیریت آمًزش

آقای يحیذ 

 زیىلی
 303550555 8 8:35-16:35 یکشنبه 56/58/97

13 
مذیریت ریسک در آمًزش 

 سازماوی

آقای 

 -آقاعلیخاوی

 اقای زیىلی

 303550555 8 8:35-16:35 دوشنبه 14/58/97



 

 

 اوتقال یادگیری در سازماوُا 14
آقای ًَمه 

 ديستی
 303550555 8 8:35-16:35 یکشنبه 25/58/97

15 
اصًل ي مثاوی الگًترداری در 

 (benchmarking) آمًزش

آقای حمیذرضا 

 خذمتگسار
 303550555 8 8:35-16:35 سه شنبه 29/58/97

16 

تجرتٍ آمًزی از مذیر آمًزش ي 

آقای -95تًسعٍ ترتر سال

مُىذس میرخاوی مذیر آمًزش ي 

 تًسعٍ ضرکت ایران خًدري

آقای خلیل 

 میرخاوی
 205550555 8 8:35-16:35 چهارشنبه 57/59/97

17 

 "طراحی تستٍ آمًزش مذیران"

ريیکردی وًیه در آمًزش 

 سازماوی

آقای دکتر سعیذ 

 صفایی مًحذ
 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 11/59/97

18 
ای در کسة ي کار اخالق حرفٍ

 آمًزش

آقای 

 -آقاعلیخاوی

 اقای زیىلی

 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 14/59/97

19 
تفکر راداری ي کارتست عملی آن 

 یارزیات در 

آقای حمیذرضا 

 خذمتگسار
 303550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 21/59/97

25 

تجرتٍ آمًزی از مذیر آمًزش ي 

آقای -96تًسعٍ ترتر سال

مُىذس علیخاوی مذیر آمًزش ي 

 تًسعٍ ضرکت ایران خًدري دیسل

آقای علیمحمذ 

 آقاعلیخاوی
 205550555 8 8:35-16:35 چُارضىثٍ 28/59/97

 

 ها:روش های ارزیابی دوره

ّای گشٍّی ٍ تش اساس حضَس ٍ غیاب، هطاسکت فعال دس هثاحث هغشح ضذُ ٍ فعالیت ّا دٍسُاسصیاتی هیضاى یادگیشی 

 کاس عولی است. 

 ها: محل برگساری دوره

ساختواى داًطگاُ عالهِ -ًثص خیاتاى آتاى ضوالی -خیاتاى کشین خاى صًذ -)هیذاى ٍلی عصش آهَصش ٍ تَسعِ دفتش اًجوي

 .تاضذهی (216سالي  -عثقِ دٍم -عثاعثایی

 ها:شهریه کلی دوره

تَاًوٌذساصی هذیشاى ٍ کاسضٌاساى آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع  آهَصضی دٍسُ ّای تقَینّضیٌِ ثثت ًام دس دٍسُ ّا دس جذٍل 

تِ ّوشاُ  ّا کِ ضاهل ّضیٌِ هلضٍهات آهَصضی، هحتَای آهَصضی دٍسُ هطخص ضذُ است کاسگاُهقاتل ّش دس  اًساًی

(، ًاّاس ٍ هکاى الضحوِ هذسساى، صذٍس گَاّیٌاهِ، پزیشایی هیاى ٍعذُ ًین سٍص)صثح ٍ عصشجضٍات ٍ لَح فطشدُ، حق 

 تِ صَست ساعت 8دٍسُ آهَصضی  دٍُ هٌذی اص : اهکاى تْشدس صَست ثثت  ًام دس کل دٍسُ ّا آهَصضی هی تاضذ ٍ

 ٍجَد داسد. رایگان

 گواهینامه آموزشی:



 

 

دسصذ کل ساعات تشًاهِ  90ّای آهَصضی تیص اص ساعات حضَس آًْا دس تشًاهِکٌٌذگاًی کِ ّش دٍسُ تِ ضشکتدس پایاى 

تاییذ ٍصاست علَم، تحقیقات  تاآهَصضی تَسظ اًجوي علوی آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ایشاى  یآهَصضی تَدُ، گَاّیٌاهِ

 ٍ فٌاٍسی اعغاء خَاّذ ضذ.
 نحوه ثبت نام:

  تَاًٌذ جْت ثثت ًام تِ سٍش صیش اقذام ًوایٌذ:هی ّادس صَست توایل تِ حضَس دس ایي دٍسُ افشاد

ًیض فیص ٍاسیضی  تا دسیافت فشم ثثت ًام، اعالعات هشتَعِ سا تکویل ًوَدُ ٍ تا هعشفی ًاهِ اص سَی ساصهاى هشتَعِ ٍ

ٍ یا ضواسُ کاست تِ ًام اًجوي ( 0342071015تاًک تجاست ) حساب ضواسُ سا تِ ًفش ّش اصای هشتَط تِ ّش دٍسُ تِ

  .ًوایٌذ اسسال 021-81032228 تِ ضواسُ سا ٍاسیض ًوَدُ ٍ آًْاعلوی آهَصش ٍ تَسعِ هٌاتع اًساًی ایشاى 

/ 021-81032228ّای تَاًٌذ تا ضواسُست تشٍص ّشگًَِ اضکال ٍ یا اتْام دس فشایٌذ ثثت ًام هیَّوچٌیي دس ص

  ذ.ٌاصل ًوایح تواس 09385356087ٍ یا 81032218-021/081032333-021

استفادُ  ّا تخفیف هشتَط تِ ضشکت دس ایي دٍسُیکی اص تٌذّای تَاًٌذ اص ضایاى رکش است هطوَلیي تٌذّای تخفیفی هی

  ًوایٌذ:

 تخفیف.% 5 هطوَل اًجوي اعضای  

 تخفیف.% 10 هطوَلدس ّش دٍسُ آهَصضی  ًفش 3 اص تیص ساصهاًی ًام ثثت  

  تخفیف10سِ دٍسُ آهَصضی هطوَل ثثت ًام تیص اص % 

  ساعتِ تصَست سایگاى ٍجَد  8هٌذی اص دٍ دٍسُ آهَصضی تْشُ اهکاىّای آهَصضی ثثت ًام کل دٍسُتا

 داسد.

 

 

 


