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ﻣﻌرﻓﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ

رھﺑران ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ  ،emotional intelligenceﻣﮭﺎرتھﺎی ﺑﯾن ﻓردی و ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻟﮭﺎم ﺑﺧﺷﯾدن و ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی،
ﻋﻼوه ﺑر ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾتھﺎ ،ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در ﻋرﺻﮫ ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل داﻧش ﻓﻧﯽ،
اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣوزش اﻧدک در زﻣﯾﻧﮫ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧظﺎرﺗﯽ ﯾﺎ  supervisory positionsارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﻣﻌﻣول اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﮫوﯾژه در
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺗﻣرﮐززداﯾﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﺑﮫﺻورت ﻋﻣده ﻣﻧﺗﻘلﺷده اﺳت .اﯾن اﻣر ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻓﻘدان
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣوردﻧﯾﺎز ،ﮐﺎرھﺎ ھم ﺑﮫطور ﻧﺎ ﻣؤﺛر و ﻧﺎﮐﺎرآﻣد اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﻣﻠو از ﺳردرﮔﻣﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ
اﺳت.

دوره  :1ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و رھﺑری راھﺑردی
دوره  :2ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﺳﻼﻣت
دوره  :3ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ
دوره ﭼﮭﺎرم :ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ )اﻓﮭﺎم و ﺗﻔﮭﯾم(
دوره  :5ﯾﺎددھﯽ ﻣؤﺛر

در اﺻل ،اﮐﺛر ﻣﺷﮑﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻓوری ﺟﮭﺎن را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺑﮭﺑود ﺷﯾوهھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘوﺷش ،اﻧﮕﯾزه و ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﮐﺎھش داد .در ﺗﻼش ﺑرای اﯾﺟﺎد
ظرﻓﯾت ﻣﻧطﻘﮫای در ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﻼﻣت ،ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزﺷﯽ در ﺑﻧﯾﺎدھﺎی رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ و دورهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷود ،ﺑرای آﻣوزش
ﺑﮭﺗر ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﺿروری اﺳت.

ھر دوره آﻣوزﺷﯽ در ) (30ﺳﺎﻋت آﻣوزﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن دوره ھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑرای دﯾﭘﻠم ﻓﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دوره
ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔذراﻧد .ﭘس از اﺣراز ﺷراﯾط دوره ،ﻣدرک ﺗﮑﻣﯾل ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ) (IAPHو ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAﺑﮫ
ﺷرﮐت ﮐﻧﻧده اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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در ھﻣﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ:

زﺑﺎن آﻣوزش:
ﻋرﺑﯽ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

روش اراﺋﮫ آﻣوزش:
روش داﺧل ﮐﻼس
روش آﻣوزﺷﯽ ﺗرﮐﯾﺑﯽ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و رﻫﺒﺮى راﻫﺒﺮدى

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﮔﻔﺗﮫﺷده اﺳت ﮐﮫ رھﺑران ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد اﻣﺎ ﻣﺣﻠﯽ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .رھﺑران ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ اﻟﮕو ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺳﻼﻣت را در ھﻣﮫ ﺳطوح ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧد .درواﻗﻊ ،ﭘﻼن ﮔذاری ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﺟدﯾد اﻗدام ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺄﺛﯾر ﻗﺎﺑلﺗوﺟﮭﯽ ﺑر ﺳﻼﻣت ﻣردم داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد .ﻣدﯾران ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﻼﻣت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﭘﻼن ﮔذاری ﺑر اﺳﺎس ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل دادهھﺎ ،ﻣروری ﺑر ﺑررﺳﯽ ﻣﺗون ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﺷﺎوره ﺑﺎ ذﯾﻧﻔﻌﺎن،
ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ را طراﺣﯽ و اﺟرا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺛﺑت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ راھﺑردی را ﭼﮕوﻧﮫ ﺗوﺳﻌﮫ دھﻧد ،واﺿﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ﺗطﺑﯾق ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺗﺣﻘق
ﭼﺷماﻧداز و رﺳﺎﻟت ﺧود ﺳوق دھد .ﻻزم اﺳت ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣوردی ﺧود ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣﺷﮑﻼت ﮐﺎری ﺧود را
ﻣﺷﺧص و روی آن ﮐﺎر ﮐﻧﻧد .در طول اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن اﯾن ﻣﺛﺎلھﺎ را ﺑﮫطور ﻋﻣﯾق ﺗﺟزﯾﮫوﺗﺣﻠﯾل ﮐرده و ﺷروع ﺑﮫ اراﺋﮫ ﻣداﺧﻼت ﻣﯽﮐﻧﻧد.

 ﺗﯾم ﺳﺎزی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﺗﺣﻠﯾل ذﯾﻧﻔﻌﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺳﺎﺧت ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﻼﻣت ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر ارزش ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽوﻗت و اﺳﺗرس ﺧود را ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﯾد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻣﺷﮑﻼت و ﻣداﺧﻼت ﺑﮭداﺷﺗﯽ را ﺗﻌرﯾف و اوﻟوﯾتﺑﻧدی ﮐﻧﻧد. اھداف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐوﺗﺎهﻣدت و اھداف ﻋﻣﻠﮑرد ﺑر اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻧﺎﺳب را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧد. ﺧطرات را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ و ﮐﺎھش دھﻧد. ﺑﮫ دﻧﺑﺎل راهھﺎی اﺑﺗﮑﺎری ﻣوﻗﻌﯾتﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﺎﺷﯾد. -درک ﺧود از ﺧود و ﺗﺄﺛﯾر ﺑر دﯾﮕران را ﻧﺷﺎن دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﭘروژه ﺗﻼﺷﯽ ﻣوﻗت اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﺻول ﯾﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫﻓرد اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﭘروژهھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﭼﻧد ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ طول اﻧﺟﺎﻣد .ﭘروژه
ھﺎی ﻣوﻓق ﺑدون در ﻧظر داﺷت وﺳﻌت آنھﺎ ،ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣدﯾرﯾت دﻗﯾق ﭘروژه ھﺳﺗﻧد .ﻣدﯾران ﻣوﻓق ﭘروژه ،ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺧود را ﺑﺎ اﻓراد و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻓﻧﯽ ﺗرﮐﯾب
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﭘروژه را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن از اﺑزارھﺎ ﺑﮫطور ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ و اﺳﺗﻔﺎده از
ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑر روی ﭘروژهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داده ﺑودﻧد ،اداﻣﮫ ﺧواھﻧد داد .آنھﺎ طرحھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﻣداﺧﻼت ﺧود
ﺗﮭﯾﮫﮐرده و راهھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘروژه را ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن و ﺗﺄﯾﯾد اﺛرﺑﺧﺷﯽ ﻣداﺧﻠﮫ ﻣوردﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽدھﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ در ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﻣدﯾرﯾت اطﻼﻋﺎت در ﻣدﯾرﯾت ﭘروژه ﻧظﺎرت و ارزﺷﯾﺎﺑﯽﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣطﻠوب و ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮐﺎری ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده و ﭘﯾﺷرﻓت آن را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد. ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﭘروژهھﺎی ﭘﯾﭼﯾده را ﺑﮫ اﺟزای ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮐدام زﻣﺎنﺑﻧدی ﺧﺎص ﺧود رادارﻧد. اﺑزارھﺎی اﻧدازهﮔﯾری ﻋﻣﻠﮑرد را ﺑر اﺳﺎس اھداف ﺗﻌرﯾفﺷده ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد. ﺗﻐﯾﯾرات ﻣوردﻧﯾﺎز و اراﺋﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎ ﺑر اﺳﺎس دادهھﺎ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد. -از ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﮐﺎری ،روﯾﮫھﺎ و اﺑزارھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻋﺑﺎرت از ﮐﺎرﺑرد ﻣؤﺛر و ﮐﺎرای ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺷﺎﻣل ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،داراﯾﯽ ﻣوﺟود ،ظرﻓﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗوﻟﯾد ،ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت زﻣﺎن ﺑﺎﺷد .اﺻطﻼح "ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ" ﺑﮫ ﻓراﯾﻧدھﺎ ،ﺗﮑﻧﯾﮏھﺎ و ﻓﻠﺳﻔﮫ ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺷﺎره دارد.
ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ازﻧظر ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗوان "ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣﻠﮑرد" ﻧﺎﻣﯾد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از ﻓراﯾﻧد اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﮐﺎری ﺳﺎزﻧده و ﻣﻔﯾدی اﺳت ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﮐﻧﺎن
ھداﯾت و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود را اﻧﺟﺎم دھﻧد .در اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ روشھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺑرآورد ،ﺗوﺟﯾﮫ و ﻣدﯾرﯾت
ﺳطوح ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد .آنھﺎ در ﻣورد ﺑﮫ دﺳت آوردن ،ﺣﻔظ و ﺗداوم ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣؤﺛرﺗر ﺑﺎ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ،ﮐﺎرا و ﺣرﻓﮫای ﺗﻌﺎﻣل دارﻧد ،ﺑﺣث ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻘدﻣﮫای در ﻣورد ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣدﯾرﯾت دادهھﺎی ﻣﺳﺋول ﻣدﯾرﯾت داﻧش ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣﻠﮑرد ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎزﻋﺎت -ﻣدﯾرﯾت ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 از ﻣﻧﺎﺑﻊ )ﭘول ،اﻓراد و ﻣواد( ﺗﺧﺻﯾص داده اﺳﺗﻔﺎده ﻣؤﺛر و ﻣطﻣﺋن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد. ﻧﯾﺎزھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و آﯾﻧده ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑر اﺳﺎس اھداف و واﻗﻌﯾتھﺎی ﺑودﺟﮫ ﺳﺎزﻣﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻧﻧد. ﺑودﺟﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺗﮭﯾﮫ ،ﺗوﺟﯾﮫ و/ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﮐﻧﻧد. ظرﻓﯾتھﺎ و ﻣﺣدودﯾتھﺎی ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھﻣﺳوﯾﯽ آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﺟﮭت دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھداف ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺟﮭتﮔﯾری و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ را اراﺋﮫ دھﻧد. ﺳﯾﺎﺳتھﺎ ،روﯾﮫھﺎ 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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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ارﺗﺑﺎطﺎت ﻣﯽﺗواﻧد اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد رﺳﻣﯽ ،ﻏﯾررﺳﻣﯽ ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ،ﻧوﺷﺗن ،ﮔوش دادن ،ﺣرﮐﺎت و ﺣﺗﯽ زﺑﺎن ﺑدن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻣرﯾن ﺷرﮐتﮐﻧﻧده در ﺑﮫروﺷﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﮐردن و ﻧوﺷﺗن ،ﺗطﺑﯾق ﺳﺑﮏھﺎ و روشھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﺑﺎﺷد ﻣوردﻧظر اﺳت.
آنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯾداﻧﯽ ﺧود را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد و از ﺗﺳﮭﯾلﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﯾﮑدﯾﮕر ﺑﺎزﺧورد ﻣﯽﮔﯾرﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﮭﺎرتھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﯾن ﻓردی ﻣﮭﺎرت اراﺋﮫ ﮔزارشﻧوﯾﺳﯽ اﻋطﺎی ﻣﺟوز ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ﺑﮫﺻورت ﻣﮑﺗوب و ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ارﺗﺑﺎط ﻣؤﺛر ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد. اطﻼﻋﺎت و ﻧظرﯾﺎت را ﺑﮫﺻورت ﺳﺎﺧﺗﺎرﻣﻧد و ﻣﻌﺗﺑر اﻧﺗﻘﺎل دھﻧد. روشھﺎی اراﺋﮫ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎطﺑﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد. اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫای ﻣؤﺛر را ﺑرای درﺧواﺳت ﺑودﺟﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد. -ﻣزاﯾﺎی اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺟﺎرب ﮔذﺷﺗﮫ ﻣوﻓق ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ را ﺷرح دھﻧد.
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ﺗوﺻﯾف ﺑرﻧﺎﻣﮫ:
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣوﺿوع ﻣﺷﺧص ﺧود را در ﺣﺎل آﻣوزش دﯾﮕران ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد و ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﻘش رھﺑری را در آن ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻧﻧد .در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧدﻣﺎﺗﯽ
اﻣروز ،ﻧﮕرش ﯾﺎدﮔﯾری ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻧﮕرش ﺳﻧﺗﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻣطﺎﻟﻌﺎت رﺳﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎندھﻧده ﻓﺎرغاﻟﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اﺳت.
آﻣوزش ﺑزرگﺳﺎﻻن ﻧﮫﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺧﺻص در ﯾﮏ ﻣوﺿوع ﻧﯾﺎز دارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل داﻧش ،ﻣﮭﺎرتھﺎ و ﻧﮕرشھﺎی ﻻزم ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز
ﯾﮏ ﺷﻐل ﻧﯾز ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﺳت .ﺗدرﯾس در ﻣﺣل ﮐﺎر ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫﺻورت راھﻧﻣﺎﯾﯽ/ﻣرﺑﯾﮕری ﻓردﺑﮫﻓرد ﯾﺎ آﻣوزشھﺎی ﮔروھﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیﺷده ﺑﺎﺷد .در اﯾن
دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﻧظرﯾﮫھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺑزرگﺳﺎﻻن آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﻧد و در آنھﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﮑرد را از طرﯾق روشھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺎ ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف و ﺳﺑﮏھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری ﺣل ﮐﻧﻧد.

ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره:
 ﻣﻌرﻓﯽ آﻣوزش و ﺗوﺳﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺿرورتھﺎی ﯾﺎددھﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣوزشھﺎ طراﺣﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﯾﺎددھﯽھﺎی ﻣؤﺛر اﯾﺟﺎد ﻣواد ﯾﺎددھﯽ -ﺗﺳﮭﯾل ﯾﺎدﮔﯾری

ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎدﮔﯾری:
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾن دوره ،ﺷرﮐتﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻗﺎدر ﺧواھﻧد ﺑود ﮐﮫ:
 ھﻧﮕﺎم ﺗﻘوﯾت رﺷد ﺣرﻓﮫای در دﯾﮕران ،روشھﺎی ﻣرﺑﯽﮔری و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﻧﺎﺳب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد. ﻣﺷﮑﻼت ﻋﻣﻠﮑردی را ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ آﻣوزش ﺑرطرف ﮐرد ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد. ﻓﮭرﺳت ﻋﻧﺎوﯾن دوره را ﺗدوﯾن ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش ،ﻣﮭﺎرت و ﻧﮕرش ﻧﯾﺎزھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھد. روشھﺎی ﯾﺎددھﯽ ﻣﻧﺎﺳب را ﺑرای ﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف و ﺳﺑﮏھﺎی ﯾﺎدﮔﯾری اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﻧد. -اﺑزارھﺎی ﻧظﺎرت و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ھوﺷﻣﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎددھﯽ را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد.
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