بنام اول معلم

شماره 119114 :
تاریخ 98/03/12 :

شماره ثبت 356121

با سالم واحترام
طراحی و برنامه ریزی در هر فرآیندی یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر است و پس از آن نحوه اجرا حائز اهمیت خواهد بود امر آموزش نیز از این موضوع
مستثنی نیست .علت بروز اکثر مشکالت در اثر بخشی دوره های آموزشی عدم شناخت الزم و کافی از این مراحل است از این رو شرکت سامان به اندیش
کارگاه آموزشی ذیل را با بهرهمندی یکی از اساتید زبده و مجرب در فضایی مطلوب دوره آموزشی به شرح زیر را برگزار مینماید:

کارگاه آموزشی:

خب
ش
م
طراحی  ،ربانهم رزیی و اجرای ارث ش دوره اهی آ وز ی
باحضور ارزشمند جناب آاقی دکتر سپهری ح

زمان و م کان:

چهار شنبه  26تیر ماه  1398از ساعت  8/30الی  16هتل ورزش

محور اهی کارگاه :

تعاریف/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
مفاهیم//و///////
//// ///////
انواع مدل های طراحی آموزش
گامهای تدوین طرح درس
ارزیابی پیمانکاران آموزش
تدوین شاخص های آموزش
اصول نگارش تقویم آموزشی
مراحل علمی اجرای آموزش
اجرای چهار کارگاه آموزشی مرتبط با دوره

شرایط ثبت انم:

 ) 1ارسال معرفی نامه از سازمان  /شرکت متبوع با ذکر شماره و تاریخ بروشور)
 ) 2ارائه فیش بانکی بابت واریز شهریه به مبلغ  4/900/000ریال (چهار میلیون و نهصد هزارریال) به حساب جاری شماره 17618043/41بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد
 63594شبا  IR250120000000001761804341به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد [شامل هزینه استاد ،ناهار و پذیرایی ،بسته آموزشی و گواهی نامه]
توجه :در صورت ثبت نام گروهی درکارگاه 3تا 5نفر6،%5تا 8نفر %10و بیشتراز 8نفر %15تخفیف درنظر گرفته خواهد شد .
تبصره :تخفیف مشمول افرادی خواهد شد که تا یک هفته قبل از اجرای دوره شهریه واریز نمایند.
 ) 3انصـراف فقط به صورت کتبـی تـا یک هفته قبـل از برگـزاری برنامه پذیرفته می شود در غیر اینصورت تنها بسته آموزشی ارائه شده  ،ارسال میگردد و در صورت پرداخت
شهریه هزینه مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت می بایست شهریه کامل پرداخت گردد.
خواهشمند است جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر درخصوص شرایط برگزاری به صورت اختصاصی در محل با شماره تلفنهای 10( 88318550خط) داخلی ( )106و یا شماره
مستقیم  88329241و یا نمابر  88318551تماس حاصل فرمائید.
جهت اطالع از تقویم دوره های آموزشی و سمینارهای ویژه سال  1398به آدرس سایت شرکت www.sbaco.irمراجعه نمایید.

مهد ی ایوب زاده
مدری عامل وعضوء هیئت مدریه

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

Email: info@ sbaco.ir

نمابر 88318551 :

Web: www. Sbaco.ir

