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ﻣﻌرﻓﯽ:
رھﺑران ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ) ،(emotional intelligenceﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺑﯾن ﻓردی و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾدن و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی،
ﻋﻼوه ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣﺎﻣورﯾت ھﺎ ،ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در ﺳﺎﺣﮫ ﺻﺣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل داﻧش ﻓﻧﯽ ،اﻣﺎ
ﺑﺎ آﻣوزش اﻧدک در زﻣﯾﻧﮫ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ ﯾﺎ ) (supervisory positionsارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣﻌﻣول اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﮫ وﯾژه در
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣده ﻣﻧﺗﻘل ﺷده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل
ﻓﻘدان ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ،ﮐﺎرھﺎ ھم ﺑﮫ طور ﻧﺎ ﻣوﺛر و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﺳردرﮔﻣﯽ و
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ اﺳت.

ﮐورس  :1ﭘﻼن ﮔذاری و رھﺑری اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
ﮐورس  :2ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﺻﺣت
ﮐورس  :3ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ
ﮐورس ﭼﮭﺎرم :ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ )اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم( ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن
ﮐورس  :5آﻣوزش ﻣوﺛر ﯾﺎ Effective Training

در اﺻل ،اﮐﺛر ﻣﺷﮑﻼت ﺻﺣﯽ ﻓوری ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺷﯾوه ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ،اﻧﮕﯾزه و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎھش داد .در ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد
ظرﻓﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ای در ﺗوﺳﻌﮫ ﺻﺣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺑﻧﯾﺎدھﺎی رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ،و ﮐورس ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷود ،ﺑرای آﻣوزش
ﺑﮭﺗر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺻﺣت ﺿروری اﺳت.

ھرﮐورس ﺗرﯾﻧﻧﮓ در ) (30ﺳﺎﻋت درﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﮐورس ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﮔرام ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠوم ﻣﺳﻠﮑﯽ ﯾﺎ
ﺑﮫ ﺻورت ﮐورس ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از ﺑدﺳت آوردن ﺷراﯾط ﮐورس ،ﺳﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو
ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

در ھﻣﮫ ﭘروﮔرام ھﺎ:

1

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

ﻣﯾﺗود اراﺋﮫ آﻣوزش:
ﻣﯾﺗود داﺧﻠﯽ ﺻﻧف
ﻣﯾﺗود آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ رھﺑران ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .رھﺑران ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﻟﮕو ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺻﺣت
را در ھﻣﮫ ﺳطوح ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد .در واﻗﻊ ،ﭘﻼن ﮔذاری ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣﯽ ﺟدﯾد اﻗدام ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑر ﺻﺣت ﻣردم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﭘﻼن ﮔذاری ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل دﯾﺗﺎ ،ﻣروری ﺑر ﻟﯾﺗراﺗور ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ) (scientiﬁc literatureو
ﻣﺷوره ﺑﺎ ذﯾﻧﻔﻌﺎن ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را دﯾزاﯾن و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﺗﯾم ﺳﺎزی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﮭﻣداران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣت ﭘﻼﻧﮕذاری ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺻﺣت ﮐﮫﮐﺎرا ﺑﺎﺷد
 ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ارزش ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ -وﻗت و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد

در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد ،واﺿﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ارﮔﻧﯾزﯾﺷن را ﺑﮫ ﺳﻣت
ﺗﺣﻘق ﭼﺷم اﻧداز و رﺳﺎﻟت ﺧود ﺳوق دھد .ﻻزم اﺳت ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ) (case studiesﺧود ﺑﮫ اﯾن ورﮐﺷﺎپ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن
ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺎری ﺧود را ﻣﺷﺧص و روی آن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در طول اﯾن ﮐورس  ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﻋﻣﯾق ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﺷروع ﺑﮫ
اراﺋﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺷﮑﻼت و ﻣداﺧﻼت ﺻﺣﯽ را ﺗﻌرﯾف و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﮐﻧﻧد اھداف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت و اھداف ﻋﻣﻠﮑرد را ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ و ﮐﺎھش ﺧطرات ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راھﮭﺎی اﺑﺗﮑﺎری ﺑرای ﻣوﻗﻌﯾت ﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﺎﺷﻧد -درک ﺧود از ﺧود و ﺗﺄﺛﯾر ﺑر دﯾﮕران را ﻧﺷﺎن دھﻧد
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﭘروژه ﯾﮏ ﺗﻼش ﻣوﻗت اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓرد اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود .ﭘروژه ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣد.
ﭘروژه ھﺎی ﻣوﻓق ﺑدون در ﻧظر داﺷت ) (scopeآﻧﮭﺎ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدﯾرﯾت دﻗﯾق ﭘروژه ھﺳﺗﻧد .ﻣدﯾران ﻣوﻓق ﭘروژه ،ﭘﻼن ﮔذاری ﺧود را ﺑﺎ اﻓراد و ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻓﻧﯽ ﺗرﮐﯾب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﭘروژه را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن از اﺑزارھﺎ ﯾﺎ ) (toolsﺑﮫ طورﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد
آن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑر روی ﭘروژه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اوﻟﯾن ورﮐﺷﺎپ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داده ﺑودﻧد ،اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد .آﻧﮭﺎ ﭘﻼن ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣداﺧﻼت ﯾﺎ اﻧﺗروﯾﻧﺷن
ﺧود ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و راھﮭﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروژه را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن و ﺗﺄﯾﯾد اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽ دھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه
ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه
ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ اﻧﻔﺎرﻣﯾﺷن ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت در ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه
ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ::
 ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب و ﻣﺷﺧص را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده و ﭘﯾﺷرﻓت را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﭘروژه ھﺎی ﻣﻐﻠق را ﺑﮫ اﺟزای ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ،ھر ﮐدام زﻣﺎن ﺑﻧدی ﺧﺎص ﺧود را دارﻧد اﻓزارھﺎی اﻧدازه ﮔﯾری ﻋﻣﻠﮑرد را ﺑر اﺳﺎس اھداف ﺗﻌرﯾف ﺷده اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﻧﯾﺎز و اراﺋﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺑر اﺳﺎس دﯾﺗﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد -از ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﮐﺎری ،ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و اﻓزار اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﺑﺎرت از ﺑﮫ ﮐﺎرﺑرد ﻣوﺛر و ﻣﺛﻣر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣوﺟودی ،ظرﻓﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ،ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت ) (ITﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﺻطﻼﺣﺎت "ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ" ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ھﺎ ،ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎ ،و ﻓﻠﺳﻔﮫ ھﺎی ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺷﺎره دارد.
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ از ﻧظر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗوان "ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣﻠﮑرد" ﻧﺎﻣﯾد ،ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﭘروﺳﮫ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﺳﺎزﻧده و ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ھداﯾت ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد .در اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ روش ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑرآورد ،ﺗوﺟﯾﮫ،
و ﻣدﯾرﯾت ﺳطوح ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد .آﻧﮭﺎ در ﻣورد ﺑﮫ دﺳت آوردن ،ﺣﻔظ و ﺗداوم ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣوﺛرﺗر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫء ﺣﺳﺎس ،ﻣوﺛر ،و ﺣرﻓﮫ ای ﺗﻌﺎﻣل دارﻧد ،ﺑﺣث ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣدﯾرﯾت دﯾﺗﺎ ھﺎی ﻣﺳﺋول ﯾﺎ رﯾﺳﭘﺎﻧﺳﯾﺑل ﻣدﯾرﯾت داﻧش ﻣدﯾرﯾت اﺟراﯾﯽ ﯾﺎ ﭘرﻓورﻣﯾﻧس ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎزﻋﺎت -ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﺳﺗﻔﺎده ﻣوﺛراز ﻣﻧﺎﺑﻊ )ﭘول ،اﻓراد و ﻣواد( را ﺗﺧﺻﯾص داده و اطﻣﯾﻧﺎن دھﻧد ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻧده ﭘرﺳوﻧل ﺑر اﺳﺎس اھداف و واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺑودﺟﮫ ارﮔﻧﯾزﯾﺷن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔردد ﺑودﺟﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ،ﺗوﺟﯾﮫ و/ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد ظرﻓﯾﺗﮭﺎ و ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھﻣﺳوﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﭘﻼن ﮔذاری ﺷده ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔردد ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﻣورد ﺟﮭت ﭘروژه و ﺣﻣﺎﯾت آن روﺷﻧﯽ اﻧدازد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ ،ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎ و ارزﺷﮭﺎﯾﯽ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ و ﭘذﯾرش ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد و دﯾﮕران را در ﻣوردﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و روﯾﮑردھﺎ آﻣوزش دھﻧد
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ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ )اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم( ﯾﺎ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ارﺗﺑﺎطﺎت )اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم( ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد :رﺳﻣﯽ ،ﻏﯾررﺳﻣﯽ ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ،ﻧوﺷﺗن ،ﮔوش دادن ،ﺣرﮐﺎت و ﺣﺗﯽ زﺑﺎن
ﺑدن .ﺗﻣرﯾن ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده در ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﻧوﺷﺗن ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ،ﺗطﺑﯾق ﺳﺑﮏ ھﺎ و روش ھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣورد ﻧظر اﺳت.
آﻧﮭﺎ راﭘور ھﺎی ﮐﺎر ﺳﺎﺣوی ﺧود را ﺳﺎﺧﺗﮫ و در ﻧﮭﺎﯾت ﻓﯾدﺑﮏ را از ﺗﺳﮭﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﯾﮑدﯾﮕر ﺣﺎﺻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
-

ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن اﻟﻔردی
ﻣﮭﺎرت اراﺋﮫ ﯾﺎ )(Presentation Skills
راﭘور ﻧوﯾﺳﯽ ﯾﺎ )(Report Writing
اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﯾﺎ )(Grant Writing

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم ﻣوﺛر ﯾﺎ اﯾﻔﯾﮑﺗﯾف ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن .ﻣﮑﺗوﺑﯽ و ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت و ﻧظرﯾﺎت را ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎﺧﺗﺎرﻣﻧد و ﻣﻌﺗﺑر اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣوده ﺑﺗواﻧﻧد روﺷﮭﺎی اراﺋﮫ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﺳﺗﺗﻣﻧت ) (statementﻣوﺛر را ﺑرای درﺧواﺳت ﺑودﺟﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد -ﻣزاﯾﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷﺗﮫ ﻣوﻓق ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ را ﺷرح دھﻧد
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آﻣوزش ﻣوﺛر ﯾﺎ )(Effective Training
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ﺗوﺿﯾﺢ:
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﯾﮏ ﻣوﺿوﻋﯽ ﻣﺷﺧص ﺧود را در ﺣﺎل آﻣوزش دﯾﮕران ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻘش رھﺑری را در آن ارﮐﻧﯾزﯾﺷن اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﻣروز ،ﻧﮕرش ﯾﺎدﮔﯾری طوﯾل اﻟﻣدت ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﮕرش ﺳﻧﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت رﺳﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده اﺗﻣﺎم ﺗﺣﺻﯾل اﺳت.
آﻣوزش ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺧﺻص در ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻧﯾﺎز دارد  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل داﻧش ،ﻣﮭﺎرت ھﺎ و ﻧﮕرش ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز
ﯾﮏ ﺷﻐل ﻧﯾز ﻧﯾﺎز دارد .در ﻣﺣل ﮐﺎر ،ﺗدرﯾس ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت راھﻧﻣﺎﯾﯽ/ﻣرﺑﯾﮕری ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ آﻣوزش ھﺎی ﮔروھﯽ ﭘﻼن ﮔذاری ﺷده ﺑﺎﺷد .در
اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫ ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺑزرﮔﺳﺎﻻن آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﮑرد را از طرﯾق روش ھﺎی آﻣوزﺷﯽ
ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف و ﺳﺑﮏ ھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺣل ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس:
 ﻣﻌرﻓﯽ در ﻣورد آﻣوزش و ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺿرورت ھﺎی ﺗرﯾﻧﻧﮓ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎ دﯾزاﯾن و ﭘﻼن ﮔذاری ﺗرﯾﻧﻧﮓ ھﺎی ﻣوﺛر اﯾﺟﺎد ﻣواد ﺗرﯾﻧﻧﮓ -ﺗﺳﮭﯾل آﻣوزﺷﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣوزﺷﯽ:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن ﮐورس ،ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ھﻧﮕﺎم ﺗﻘوﯾت رﺷد ﺣرﻓﮫ ای در دﯾﮕران ،روﺷﮭﺎی ﻣرﺑﯽ ﮔری و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﮑردی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ آﻣوزش ﺑرطرف ﮐرد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن ﮐورس را ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش ،ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕرش ﻧﯾﺎزھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد روﺷﮭﺎی ﺗرﯾﻧﻧﮓ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف و ﺳﺑﮑﮭﺎی ﯾﺎدﮔﯾری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد -اﻓزارھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﺗرﯾﻧﻧﮓ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد
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