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 مزیت های آموزش مجازی

 
نتیجه ی آموزش و یادگیری سرری  ررر مصر      

 می شود و اثر ب صی هزینه و زمان در سازمان ها

 

 هزینه های یادگیری کاهش می یابد
 

کمک بره روسر ه ارداآم آموزشری و ا  ر       
 اطالاات ارائه شده بروز اسم

 
مطاآرر   Multimediaبررا اسررت اده از امتانررات   

بیصتری در ذهن می مانرد و امتران ان طراذ رر یری     
 .بیصتر در شیوه آموزش ها فراهم می نماید

 

روش مطاآ ه ان طاذ ر یر مطابق با نیاز یادگیرنرده  
 و به ابارری ش صی سازی آموزش ها

در هر متان و در هر زمانی امتران یرادگیری   
به ابارری اد ام فرآینرد یرادگیری   . وجود دارد

 با محیط کار

سرام مطاآ ه دسرم یادگیرنردهک کورراه ررر     
قط ره شردن   -قط ره )شدن زمران یرادگیری   

 (یادگیری



  

از مراسا   خاار   بدون هیچ پیش نیاازی و ثبت نام 
 و مراکز آموزشی معمول در دانشگاه ها 

 باز

MOOCs 
برای تعامل مناسب   مطلوب یادگیرندگان تعداد 

. هسببتنفببر  14در یببد دورب بببرقر تاریبببا   
درحالی که میانگین تعداد یادگیرندگان در یبد  

 . است( 2013جردن ، )هزار نفر  50، موک

 گسترده و انبوه

Massive Open Online Courses 

 آنالین
جهبان تنهبا ببا    سراسر داوطلبانی از 

 اتصال به اینترنت 

 دوره 
 و دورب کل اتمام از بعد شرکت کنندگان

  می توانند ،آزمون ها و تکالیف انجام
 کنند دریافت معتبر گواهی



  

ارتباط گرایی و داونز به صورت آزمایشی با به کارگیری اصول نظریه یادگیری ارتباط گرایی دوره ای تحت عنوان زیمنس و  2008در سال 
 . دادندارائه  (CCK08)دانش ارتباطی 

 .از سراسر دنیا در آن شرکت کردند نفر 2000بود و بنابراین بیش از  رایگاناین دوره برای همه شرکت کنندگان 

را در « مقدمه هوش مصنوعی »ترون  با الهام از این دوره و نهضت منابع آموزشی آزاد ، دسترسی به دوره ای با عنوان  2011در سال 
 .  این دوره شرکت کردندسراسر جهان در از نفر  160000دانشگاه استنفورد آزاد اعالم کرد و حدود 



( 2012پاپونو ، )نام گذاری شد سال موک  که توسط مجله نیویورک تایمز  تحت عنوان  2012موک ها از سال   
 .با اقبال دانشگاه های معتبر سراسر جهان مواجه شده و یک گفتمان عمومی و دانشگاهی تبدیل شده است

به عنوان مثال، کاهش هزینه های  
 آموزش، تولید درآمد اضافی

 دالیل مالی 

به عنوان مثال، استخدام دانشجویان  
 بالقوه، پتانسیل بازاریابی

 دیده شدن / شهرت 

بااه عنااوان مثااال، بهبااود کیفیاات    
آموزش های حضوری دانشگاه، کمک به 
انتقال به آموزش برخط انعطاا پاذیر،   

 بهبود تدریس

 پاسخ به تقاضای یادگیرندگان و جامعه نوآوری

 برای مثال استقبال دانشجویان از موک ها

 (2014)و یان و همکارانش ( 2014)هلندس و تریسالی ، (2015)جانسن و شاور 



و آموزش های سازمانی   روندهای نوین در حوزه آموزش عالی 
  MOOCهای آزاد آنالین گستردب دورب 

 :هاMOOCمبتنی بر  آموزش
کننده به صورت رایگان و قابل دسترس از هر مکانی در جهان،   شرکتبرای هر 

 دسترس پذیر کردن آموزش عالی و اشتراک گذاری تجربه های محققان

 :  در این محیط آنالین چگونه حرکت کنی  
ها از منظر اقتصادی، ماهیت و پایداری، پویایی و تعامل بین استاد  MOOCدوام پیامدها اع  از 

آموزش عالی و نقش آن ها را در و دانشجو، امنیت هویت، کیفت محتوا و شیوه های ارزشیابی و 
 سازمان ها

با توجه به تحوالت در  آموزش عالی و آینده آموزش های سازمانی مشخص کردن آینده 
 :ها MOOCحوزه 

و چالش ها،  قوت ها ،ها و انگیزه های آنان و روش هایی که از طریق آنMOOCاهدا  باید
 .شودبه ارمغان دارد مشخص  و سازمان ها عالیتهدیدها، فرصت هایی را که برای آموزش 
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 (MOOC)انواع  موک 



  

 مدرسان

 فرمپلت

 کنندگانمشارکت





Coursera 

 

 

 ؛ نهاد دولتی است ؛ در ایالت کالیفرنیا کشور آمریکا2012تاریخ تاسیس . بنیانگذار کورسرا دافنی کالر است•

 دانشگاه برتر دنیاست 100میزبان دوره های آنالین برای . توسط اساتید دانشگاه استنفورد نظات می شود•

فقط سه میلیون و هفتصدد هدزار نفدر در دوره هدای آن      2017در سال . طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهد•
 .کورسرا بر روی محتوا متمرکز می باشد. در پایان دوره گواهی دوره صادر می شود. شرکت  کرده اند

•(http://www.coursera.org) 

 

 

EDX 

 ؛ نهادی غیر انتقاعی است؛ در ایالت ماساچوست کشور  آمریکا2012تاریخ تاسیس •

در دسترس بودن دوره های آموزشی برای تمامی سنین و اهالی تمامی کشورها را سرلوحه  . توسط دانشگاه هاروارد و ام آی تی•
 آینده تحصیالت آنالین، برای همه، هه جا، و در همه وقت”کارش قرار داده و شعار آن 

•) http://www.edx.org( 
 

معرفی موسسات ارائه دهنده دوره 
 MOOCهای آموزشی مبتنی بر 

http://www.coursera.org/
http://www.edx.org/


 ویژگی موک ها
وسیع و  
 گسترده

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند
مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
 در موک  

افزایش دامنه 
آموزش آنالین 
 در موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 وسیع و گسترده
دسترسی برای همه •

 امکان پذیر است
آموزش را در •

مقیاس بزرگ 
 تشویق می کند

فراگیران می توانند •
در دوره های زیادی 

 شرکت کنند
 



 ویژگی موک ها
وسیع و  
 گسترده

 توزیع شده

موک ها باز 
 می باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند
مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه 
آموزش آنالین 
 در موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 :توزیع شده
موک ها بر اساس ارتباط •

گفتدددداری و مشددددارکتی  
 طرفین بنا شده

اکثر فعالیت ها در محدیط  •
های یدادگیری اجتمداعی   

 .انجام می گیرد
شددرکت کنندددگان هدد    •

داده هدددای  دددود و هددد  
تفسدددیر سدددایر شدددرکت   
کننددددگان از داده هدددا را 
مددورد بررسددی قددرار مددی  

 .دهند
 
 



وسیع و  
 گسترده

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 :موک ها باز می باشند
محتوا و )کلیه اطالعات •

تعامالت دوره بر روی  
وب باز می باشد و این 

ویژگی بر  الف 
آموزش الکترونیکی می 

باشد که محتوا بسته 
 .است

هر فردی در هر نقطه از •
زمین می تواند آزادانه 
 در دوره ثبت نام نماید



وسیع و  
 گسترده

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند
مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه  
آموزش  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

موک ها آنالین می 
 :باشند
 

این دوره ها از طریق •
ابزار تعاملی مانند 

فیل ، سخنرانی ها، و 
فایل های صوتی 
انجام می شوند و 
مدرس و فراگیر به 
تدریس، یادگیری و 
همکاری همزمان 

 .دارند



کسترده  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
مشتمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
 در موک

افزایش دامنه  
آموزش  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  
 دوره

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

موک ها مشتمل بر دروس 
می باشند و آموزش 

 :محورند
 

دوره هددددای مددددوک  •
عمدددددتا بددددا هدددددف  
آموزشدددی ارامددده مدددی 
گددددردد، و یکددددی از  
اهدددداف اساسدددی آن  
دسترسددی بدده آمددوزش 
گدددران قیمدددت بدددرای 

 .مردم است



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی بودن 
دانش در 
 موک ها

افزایش دامنه  
آموزش  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 :مشارکتی بودن
یادگیری در مدوک  •

از طریددق مشددارکت 
در ارامه تجربیات و 
اطالعددات شخصددی 
و در کنار همکاری 
داوطلبانه با دیگران 

 .افزایش می یابد



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی بودن 
دانش در 
 موک ها

افزایش دامنه 
آموزش آنالین  
 در موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

تعاملی بودن آموزش در 
 :موک ها

در موک هاتولیدد  •
داندددش از طریدددق  
تعامل با دیگران و 
مبتنی بدر رویکدرد   
ارتبدددداط گرایددددی 

تعامدددددل . اسدددددت
-معلددد -دانشدددجو

دانشجو با دانشجو، 
چدددت و ایمیددددل  )
 ...(و



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند
مشارکتی  
 بودن

تعاملی بودن 
دانش در 
 موک ها

افزایش دامنه 
آموزش  
آنالین در 
 موک ها

مدت  
زمان  
 دوره

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

افزایش دامنه آموزش 
 :آنالین در موک ها

 
اغلب دوره ها مثل •

سخنرانی ها در  
دانشگاه ها  

سا تارمند شده  
. هستند

(xMOOC) 



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه 
آموزش آنالین  

 در موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک ها

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 مدت زمان دوره ها
 
دوره های موک معموال •

از شدددش تدددا دوازده یدددا 
چهارده هفتده طدول مدی    

و شدددامل یددد   . کشدددد
دستوالعمل کاری  اص 

هددر هفتدده و یددا   . هسددتند
دومین هفتده موضدوعات   
جدید مدورد بحدق قدرار    

 .می گیرد



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند

مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه  
آموزش  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 :برنامه درسی موک
 

موک ها سا تار برنامده  •
درسی کامل و تکدالیف  
دوره ی شخصی را دارا 

 .هستند
موک هدا دارای برنامده   •

 درسی باز هستند
موک ها سخت گیدری  •

برنامه درسی را شکسدته  
 .اند



گستره  
 وسیع

 توزیع شده

موک ها 
باز می 
 باشند

موک ها 
آنالین می 

 باشند

موک ها 
متشمل بر 
دروس می 

 باشند
مشارکتی  
 بودن

تعاملی  
بودن دانش  
در موک  
 ها

افزایش دامنه  
آموزش  
آنالین در  
 موک ها

مدت  
زمان  

 دوره ها

برنامه  
درسی  
 موک

کیفیت  
 آموزشی

MOOCs 

 :کیفیت آموزشی موک
 

مددددوک هددددا کیفیددددت •
آموزشددی را ارتقددا مددی  

 .دهند
نظ  انضباط در دوره ها •

 .وجود دارد
دسترسی بده دوره هدای   •

ارامدددده شددددده توسددددط 
دانشددگاه هددای معتبددر را 
بدددددرای دانشدددددجویان  
کشددددورهای در حددددال 
 .توسعه فراه  می کند



 نام های دورهپیشنهاد شده/ ی خاصرشته

 و ریاضیات حیات، علوم اطالعات، علم کامپیوتر، علوم تجارت، انسانی،علوم و هنر

 اجتماعی علوم مهندسی، و فیزیک علم شخصی، بهسازی منطق،

Coursera 

  کامپیوتر، علوم ِاس،.ا  .آی اندروید، افزار،نرم مهندسی وب، یتوسعه اطالعات، علم

Non-Tech 

Udacity 

 طراحی، شخصی، بهسازی کاری، وریبهره افزار،نرم و تی.آ تجارت، بهسازی،

 موسیقی، معلم، آموزش اندام، تناسب و بهداشت عکاسی، زندگی، سبک بازاریابی،

 آزمون آمادگی زبان، دانشگاهیان،

Udemy 

 edX عمومی آموزش

  آزمون، آمادگی محاسبات، انسانی، علوم و هنر دارایی، و اقتصاد علوم، ریاضی،

Partner Content 

Khan Academy 

 چرا افراد در موک ها ثبت نام می کنند؟
 

 .برای بدست آوردن شغل و یا بهبود شغلی که در آن هستند-

 از افرادی که در موک شرکت کردب اند برای کنجکاوی و سرگرمی؛% 50-

 از افراد برای بهبود مهارت های مربوط به کارشان و ارتاای دانشی و شغلی ؛% 44-

 از دانشجویان برای گذراندن برنامه های تحصیلی پردیس محور؛% 6-
 

 



 کیفیت موک ها از منظر

در : کیفیت از دیدگاه یادگیرندگان
نظر گرفتن کی یم در این زمینه نیازمنرد  
به درگیر شدن با اهداذ متنوعک انتظاراتک 
رفتارهای یادگیری و روانایی یادگیرندگان 
برای رسهیل یادگیری ش صری شران را   

 .دارد

 این :ورودی عناصر به مربوط کیفیت
 طراحی قبیل از هایی جنبه شامل موارد

 ارزیابی و سواالت مناب ک محتواک آموزشیک
 و رفتهک بتار رتنوآوژی ایک گزینه چند های

 .باشد می م  م کی یم

 آموزشی چارچوب با مرتبط کیفیت
 گونه به باید موک آموزشی اآگوی :موک

  نامحدودی ر داد بتواند را شود طراحی ای
 اوامل .دهد روشش را کنندگان شرکم از

 فردک استقالل :شامل زمینه این در موفقیم
 ر امل بودنک باز افرادک رنوع

  :نتیجه سنجش بر مبتنی کیفیت
 یادگیرندگانی ر داد شامل موارد این
 ارمام به را موک یک که باشد می

 دریافم را دوره گواهی و اند رسانده
 در دوره رتمیل میزان اآبته) اند کرده

 .(باشد می انتقاد مورد کی یم



MOOC  هددا بددر
آمددوزش عددالی  
بسدددددددددیاری از 

ک  های  دانشگاه
غلبدددده کیفیددددت 

 .کنند می

دانشددگاه هددا مددی 
توانندددددددددددد از 

MOOC  هددا بدده
عنددوان مکملددی  
بدددرای کدددالس  
درس اسدددددتفاده 

 .کنند

دانشددگاه هددا بدده   
عنددددوان نددددا ر  

هددددای   سددددایت
امتحددان  واهنددد 

 .بود

دانشددگاه هددا بددا   
MOOC هدددددددا

همکدددددددددداری 
 .کنند می

MOOC هدددددددا
مجوز رسدمی از   
دانشگاه دریافت 

 .کنند می

MOOC  هددا بدده
عنوان ی  ابزار 
کلیددددی بدددرای  
آمددوزش مبتنددی  
بدددر شایسدددتگی  

 .است

بددددددا وجددددددود 
MOOC  ها ی

روش جدیددددددد 
اعتبار دهی، البته 
کامال قابل انتقال 
گسدددددترش داده 

 .شده است

 هاMOOCسناریوهای احتمالی در خصوص 



 نام های دورهپیشنهاد شده/ ی خاصرشته

 و ریاضیات حیات، علوم اطالعات، علم کامپیوتر، علوم تجارت، انسانی،علوم و هنر

 اجتماعی علوم مهندسی، و فیزیک علم شخصی، بهسازی منطق،

Coursera 

  کامپیوتر، علوم ِاس،.ا  .آی اندروید، افزار،نرم مهندسی وب، یتوسعه اطالعات، علم

Non-Tech 

Udacity 

 طراحی، شخصی، بهسازی کاری، وریبهره افزار،نرم و تی.آ تجارت، بهسازی،

 موسیقی، معلم، آموزش اندام، تناسب و بهداشت عکاسی، زندگی، سبک بازاریابی،

 آزمون آمادگی زبان، دانشگاهیان،

Udemy 

 edX عمومی آموزش

  آزمون، آمادگی محاسبات، انسانی، علوم و هنر دارایی، و اقتصاد علوم، ریاضی،

Partner Content 

Khan Academy 

 :سواالتی که قبل از طراحی یک موک باید پاسخ داده شود
 

 چه نیازی به راب اندازی و ارائه ید موک هست؟ اهداف کلی و ماصود توسعه ی ید موک چیست؟ •-

 دارد؟بودجه راب اندازی و حفظ موک برای سازمان آیا  •-

 چه کسانی هستند؟( دیگر؟و هرکس ،؟ متخصصاندانشجویان؟، )هدف مخاطبان  •-

 یا یادگیری سنتی مبتنی بر سخنرانی؟ارتباط گرایی شما چیست؟ ایدب آل الگوی یادگیری  •-

مبوک شبما چبه کسبانی هسبتند؟      توسعه ی اعضای تیم در تیم طراحی و کند؟ ید تیم طراحی را تأمین سازمان می تواند آیا  •-

 .، کارکنان پشتیبانی فنی، سرپرستانفن آوریمربیان، طراحان آموزشی، متخصصان 

-فبن پلبت فبرم   قصد دارید با چه در سازمان قود موک ارائه ی مورد نیاز دسترسی دارید؟ برای پلت فرم های ، و فن آوری هاآیا به  •-

 آوری همکاری کنید؟

 
 



برنامه ریزی زمانی برای 
 طراحی و اجرای دوره

 آگاه سازی و اطالع رسانی

 تولید 

بودجه بندی و شناسایی 
 منابع مالی و انسانی

 طراحی پروژه

گیری  ¬تصمیمزمان خاص در این مرحله در مورد آغاز دوره، فرایند و اتمام دوره در 
 .  آید¬به عمل می

سازی و اجرای ¬هایی باید تأمین شود که در پیاده¬ی موک هزینه¬به منظور برگزاری یک دوره
همچنین برای هر چه بهتر اجرا کردن یک دوره، منابع انسانی به صورت یک . دوره دچار مشکل نشوند

 .تیم باید در کنار هم کار بکنند

ها به طور اخص، اگر با بهترین وضعیت طراحی شده باشند، ¬ی آموزشی به طور اهم و موک¬هر دوره
هاای هار   ¬رسانی از مهمترین گاام ¬بنابراین اطالع. نتیجه خواهند بود¬ی اجرا نرسند، بی¬تا به مرحله

ی نکاات  ¬های موک شامل اطالعاتی درباره¬ی دوره¬رسانی درباره-اطالع. ی آموزشی است¬دوره
اساسی دوره، مدت دوره، هر نوع اطالعات مارتب  باا ایجااد تواناایی در فراگیاران جهات انتخاا  و        

 . ی دوره است¬درباره( دقیقه 2الی  4به مدت )نام، و کلیپی کوتاه¬آگاهی کامل در هنگام ثبت

 طراحی موک

فرایندی که مشتمل بر گردهمایی عوامل و بازیگران مختلف دوره اعم از مدرس، پشتیبان، مدیر و 
ی اسناد ¬ی زمان دوره، سناریونویسی مصور و طراحی آموزشی، تهیه¬گیری درباره-غیره، تصمیم

 .  متنی و غیره است

 .شود¬ها پرداخته می¬های آموزشی، ویدئوها و صوت¬در این مرحله به تولید فایل



 اجرای دوره

چگونه یک موک موفق 
 بسازیم؟

چرا آموزش و بهسازی  
 از طریق موک ها؟

 ارزشیابی دوره

 چرا آموزش و بهسازی؟

 . می آیداجرا در به  موک در پلتفرم خاص انتخا  شده، دوره ی 

 . اجرا شده را ارزشیابی کردمی توان دوره  ی در این مرحله 

( 4اولاین محتواهاا؛   ( 3یک طار  تفصایلی تهیاه کنیاد؛     ( 2از هدف تدریس را تنظیم کنید؛ تعریفی  (1
رعایت ( 7طبعی الزم است؛ ¬شوخ(6ی چند حسی را ایجاد کنید؛ ¬یک تجربه( 5عنوانی ساده و جالب؛ 

استفاده از تصاویر و نماودار بیشاتر باه    ( 9گفتن تعدادی روایت خو ؛ ( 8دقیقه؛  "15"تا  "10 "قانون 
 (. 2018ویو و گااُ ، )فق  خودتان باشید( 10جای کلمات؛ 

طراحی و برگزاری 
 موک

بهبود کیفیت : سازمان ها به آموزش کارکنان خود تعهد دارند از جمله دالیل آن عبارتند از
محصول، معرفی محصول جدید برای کسب صالحیت عملیاتی شدن، کاهش خطاها؛ از این رو  در 

 .  دالر برای هر کارمند سرانه آموزشی تعیین می گردد 1200سازمان ها معموال ساالنه 

موک ها در آموزش طیف وسیعی از کارکنان را پوشش می دهند؛  مقرون به صرفه بودن آموزش از  
طریق موک ها؛ پیش نیاز جهت شرکت در دوره ها نمی خواهد؛ انعطاف پذیری موک ها به عنوان  
فرصتی برای یادگیری؛ موک ها با توجه به چند هدفی بودنشان هم به کارفرمایان و هم به کارکنان  

 .  کمک میکنند تا نقش ارزشمندی در ایجاد محی  یادگیری و توسعه ایفا کنند



 با سپاس از توهج شما 


