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 سالم واحترامبا     
ه است. اين مهم، اصوال در قالب دوره هاي آموزش و بهسازي منابع انساني در دوران حاضر، بي گمان به يكي از مهم ترين مسائل مديران و سياست گذاران سازمان هاي اثربخش، تبديل شد       

تاوردهايي ملموس عايد سازمان شود و دس انتظار مي روداين گونه آموزش ها مي شود    در سازمان ها به اجرا در مي آيد. لذا با توجه به اين كه منابع مالي و انساني گسترده اي صرف آموزشي
رد در سازمان ها در آموزش را تنها مي توان از طريق شناسايي صحيح، علمي و همه جانبه نيازهاي آموزشي كه اولين گام توسعه منابع انساني جهت بهبود عملك نتيجه اين گونه سرمايه گذاري

شي در رشد و بالندگي كاركنان و افزايش انگيزه آنان براي مي باشد و همچنين از طريق تعيين ميزان اثربخشي دوره هاي آموزشي مشخص نمود. بنابراين با توجه به اهميت نيازسنجي و اثربخ

 كارگاه آموزشي زير را برگزار مي نمايد. اكبر عيدي دكتر جناب آقاياز حضور با بهره مندي  شركت سامان به انديش بيشتر يادگيري
رد ا�و با ��ید � آ�وزش  �د�یت ی�پار�     ۲۹۹۹ ۰ ا�تا�دا

 
  16الي  30/8از ساعت  1396ماه  دي 27و 26 شنبه چهارسه شنبه و 

 : بررسي نحوه مديريت تامين خدمات يادگيري شامل 
o شناسايي عناصر كليديBusiness Model  
oشناخت ذينفعان و تحليل ويژگي ها ورفتارهاي متناسب با آن 
o شناسايي ، اندازه گيري و تشخيص راهكارهاي متناسب با ريسك 
oنقش و كاركردهاي مديريت مالي متناسب با فرآيندهاي يادگيري 
o و طراحي فرآيند خريد خدمات شناسايي 
o بررسي پارامترهاي عمومي مديريت ، مديريت منابع انساني و تعامالت 
 29990آشنايي با نحوه مميزي داخلي و خارجي استاندارد 

 

 :��ور �ی کارگاه  
كيفيت و متغيرهاي موثر برآن 
 بررسي پارادايم فكري آموزش و يادگيري 
 29990فلسفه استاندارد 
 10015با ساير استانداردهاي رايج آموزشي نظير 29990تفاوت استاندارد  
 مديريت فرآيندها و اثرات آموزشي آن 
: بررسي فرآيندهاي كليدي يادگيري شامل 

o نيازسنجي و طراحي محتواي يادگيري 
o تهيه و تدارك خدمات يادگيري 
o پايش خدمات يادگيريارزشيابي و 

 طبقه هشتم 95خردمند شمالي پالك ،  خيابان كريم خان زند، هفت تيرتهران،   : دبيرخـــانه  انيــنش
 88318551 نمابر :      خط )10( 88318550 تلفن :

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

کان:  زمان و �
 کارگاه آ�وز�ی:

 شركت متبوع با ذكر شماره و تاريخ بروشور) ارسال معرفي نامه از سازمان /)  1
بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043ريال) به حساب جاري شمارههزار صدو هشتميليون  چهارريال ( 000/800/4ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )  2

 ]، ناهار و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامهتاد[شامل هزينه اس به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد   IR250120000000001761804341شبا 63594
گردد و در صورت پرداخت ارسال ميتـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ،  كتبـيانصـراف فقط به صورت )  3

 .شهريه هزينه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد
و يا شماره  )105(داخلي ) خط10( 88318550 هايخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر درخصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفن

 .تماس حاصل فرمائيد 88318551و يا نمابر  88321909مستقيم 
 مراجعه نماييد.  .irwww.sbacoبه آدرس سايت شركت 6139جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 

 �ھد ی ا�وب زاده  
 و��وء �یئت �د�ه �د� عا�ل

 

 آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد: 

 (ويژه كاركنان دولت) برنامه و بودجه كشورسازمان  

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور  

اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران 
 

دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه خوارزمي 
دانشـگاه هـاي عالمـه     ازليسانس و فوق ليسانس مديريت آموزشـي   فارغ التحصيل نمونه

 و سمنانطباطبايي 
 سابقه تدريس در موضوعات آموزش و منابع انساني ساعت  7000بيش از 
مدير علمي گروه مديران حرفه آموزش سازمانهاي كشور در سازمان مديريت صنعتي ايران 
 سـازمان   50داراي بيش از يك دهه تجربه مشاوره درعرصه آموزش و منابع انساني بيش از

 كشور و انجام چندين پروژه مختلف 
 

 داراي سوابق كارشناسي و مديريتي در حوزه آموزش و منابع انساني 
 تاليفات مختلف (كتاب و مقاله) در حوزه آمـوزش و   20داراي بيش از

 مديريت منابع انساني 
  عضو انجمن مديريت پروژه امريكا و داراي مدرك حرفه اي مـديريت

 ) PMI() از موسه مديريت پروژه امريكا  PMPپروژه (
 عضو انجمن منابع انساني امريكا 
 عضو انجمن آموزش و منابع انساني ايران 
 

 

 د��ر ا��ر �یدی �نایی با �درس:آ

 


