
 

 

 

 

 

 

 ISO 10015شیوه های نوین نیازسنجی ، برنامه ریزی و سنجش آموزشی مبتنی بر استاندارد 

 1398اردیبهشت  15 یکشنبه ❖

 مرکز همایش های سامان به اندیش  ❖

 

 زمان و مکان برگزاری:

 بررسی روند تغییرات و اثر آن بر مبنای آموزشی  ➢

 آسیب های سیستم های آموزشی کشور ➢

 الهام و رویکرد های مختلف آموزشی  ➢

 10015چارچوب استاندارد  ➢

 نیازسنجی آموزشی ➢

 انواع رویکردهای جدید نیازسنجی آموزشی  ➢

 تکنیک های پرکاربردنیازسنجی آموزشی ➢

 روش طراحی محتوای آموزشی  ➢

 مکانیزم سنجش اثربخشی آموزشی ➢

 موضوعات اصلی کالس  در ملیانجام تمرین ع ➢

 مدرس دوره آموزشی :

 دکتر اکبر عیدی جناب آقای 

 آشنایی با سخنران:

 کتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه خوارزمی د 

 ارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان ک 

 ارشناس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی ک 

 pmiاز موسسه مدیریت پروژه امریکا  pmpدرک حرفه ای مدیریت پروژه م 

 بقه مشاوره و تدریس در بسیاری از سازمانها و شرکت های دولتی و خصوصیاس 

 شرایط  ثبت انم :
 ( ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع  1

 63594بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد  41/17618043حساب جاری شماره  خالصمیلیون ریال (  شش) ریال 000/000/6مبلغ ( ارائه فیش بانکی بابت واریزشهریه به  2
 ]شامل هزینه استاد، ناهار و پذیرایی، بسته آموزشی و گواهی نامه[به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد      IR250120000000001761804341شبا

 تخفیف در نظر گرفته خواهد شد . %15نفر    8 و بیش از % 10نفر  8تا  6، %5نفر  5تا  3ثبت نام گروهی در دورهتوجه :
 تبصره: تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.

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

صاصی در محل با شـماره تلفـن مستقیم خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر    خط (  10) 88318550 و یا شماره تلفن های  88862779در خصوص شرایط برگزاری به صـورت اخـت
 تماس حاصل فرمائید .   88318551و نمابر   112داخلی 

 .مراجعه نمایید .irwww.sbaco به آدرس سایت شرکت 89جهت اطالع از تقویم آموزشی دوره ها و سمینارهای ویژه سال

 

، طبقه هشتم95تهران ، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند شمالی، پالک   :نشــانی محل برگزاری و دبیرخـــانه    
  88318551 :نمابر (      خط 10) 88318550 :تلفن 

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

 

اول معلمبه نام   

برای سرمایه گذاری آینده هیشاند ترینبهدهی آموزش کیفی سازمان،  سامان  

 118886 : شماره

 26/12/97 : تاریخ

 در سازمان ها و صنایع 

 

 اعطا خواهد گرديد .در پايان ، به تمامی شرکت کنندگان گواهينامه معتبر   ❖




