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 115612شماره :  
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 356121شماره ثبت  

 

 

 سالم واحترامبا                    
که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد تیم هاای اایساته و باا یاالحیت در بی اتر       عبارت است از فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی توانمند سازی 

حی است که در طاوچ دناد سااچ اخیار     التوانمند سازی ایط . اود که این به نوبه خود در عملکرداان و عملکرد کل سازمان اثر می گذاردمحقق میجنبه ها وظایف ان 
ارتبااط  ساازی افاراد محاروم ظااهر ااده اسات و در وا اع         مقبولیت سریع و فزاینده ای دااته است و همچنین واژه ای است که در بحث سیاسی مربوط باه توانمناد  

دهند. به عبارتی دیگار، توانمندساازی باه عناوان یاه ایاده متاداوچ        بهبود در عنایر سازمان ن ان می ،تنگاتنگی را با بهبود مستمر، ارتقاء و یالحیت، تغییر در رفتار
ارکت از این رو  دارد قای سازمانی را تثبیت نمایندند بهبود عملکرد کارکنان باتومیو  توسعه سازمانی مطرح می اود  جریانمحسوب گردیده که به عنوان بخ ی از 

 مندی یکای از اسااتید زباده و مجارب در ف اایی مطلاوب دوره      دارای مجوز آموزش کارکنان دولت از سازمان برنامه و بودجه استان تهران  با بهره سامان به اندیش
 نماید:آموزای به ارح زیر را برگزار می

 

 مرکز همایش های سامان به اندیش 17الی  13از ساعت ماه  رآذ 27دوشنبه  مورخ       

 اهداف دوره :
 توانایی شناخت رفتار-

 شناخت علل رفتارها-

 شناخت عوامل ایجاد انگیزه-

 توانایی خودانگیزی-

 معیارهای توانمند سازی-

 رفاه-

 دسترسی به منابع-

 آگاهی -

 مشارکت -

 کنترل-

 

 :محور هاي كارگاه  
 پنج عامل عمده ایجاد کننده انگیزه در کارکنان-

 انگیزش چیست؟-

 عناصر انگیزش-

 تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو-

 تئوری نیازهای سه گانه مک کللند-

 تئوری هرزبرگ-

 تئوری مک گریگور-

 تئوری اسکینر-

 سی تدبیر ایجاد انگیزه در کارکنان-

 سطوح توانمندسازي-
-(Training)آموزش 

-(Facilitating)سهیلگریت 

-(Advocacy)حمایت 

-(Illumination)آشکارسازی 

آزادسازی   

 طبقه هشتم 95خردمند شمالی پالک ،  خیابان کریم خان زند، هفت تیرتهران،   نشــانی دبیرخـــانه  :
 88318551نمابر :       خط (10) 88318550تلفن : 

Web: www. Sbaco.ir             Email: info@ sbaco.ir 

 زمان و مکان:
 كارگاه آموزشی:

 شرکت متبوع با ذکر شماره و تاریخ بروشور( ارسال معرفی نامه از سازمان /(  1

 63594بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد  41/17618043میلیون ریال( به حساب جاری شمارهیک ریال )000/000/1ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  (2

 [پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامهاساتید، ]شامل هزینه  به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341شبا

گردد و در صورت پرداخت شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و تـا یک هفته قبـل از برگـزاری  برنامه پذیرفته می شود  در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده ، ارسال می کتبـیانصـراف فقط به صورت (  3

 .در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد

تماس  88318551و یا نمابر  88862779  و یا شماره مستقیم (112 )داخلی ( خط10) 88318550 هایدرخصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفنخواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر 

 .حاصل فرمائید

 مراجعه نمایید.  .irwww.sbacoبه آدرس سایت شرکت 6139جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال 
 

 مهد ی ایوب زاده 
 وعضوء هیئت مدریه مدری عامل

 

 آموزشیصالحیت دارای مجوز تایید: 

 ویژه کارکنان دولت( استان تهران برنامه و بودجهسازمان(  

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  

اداره کل تشکیالت و آموزش شهرداری تهران 

 

   استاد برتر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی     -                                  دکتری روانشناسی تربیتی از واحد علوم تحقیقات تهران-
 نیازمای آموزشی مشاوره ای خانواده های کارکنان  شناسایی    -     نشگاه آزاد اسالمی اسالم شهر            یس مرکز مشاور و بهداشت روانی دارئ-
 (پروژه  گروه مپنا )مدیر                پیام نورمدرس دوره های آمادگی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه -

 شرایط ثبت نام:

 

 

 در پایان به تمامی  شرکت کنندگان گواهینامه معتبراعطا خواهد شد .
 "استان تهران برنامه و بودجه  سازمان  "وز ازتوجه: برای شرکت کنندگانی که از سازمان یا شرکت دولتی معرفی می شوند گواهینامه معتبر در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت براساس مج

 صادر خواهد شد.
 

 ان در محیط كار نانگیزه و توانمندسازي زافزایش 

 :مدرس : خانم دكتر رزیتا   ذبیحی  

 


