کارگاه آموزشی ارتقای فرهنگ آموزش
در سازمان

هدف کارگاه آموزشی:

ّذف اصلی کبرگبُ آهَسضی ایجبد هْبرت ٍداًص هٌبسب در ضزکت کٌٌذ گبى ًسبت بِ ارتقبی
فزٌّگ آهَسش ٍ بْسبسی در سبسهبى است ٍ در ای راستب تَجِ ٍیضُ ای بِ ًحَُ جلب حوبیت
هذیزاى اس آهَسضْب پزداختِ هی ضَد

محتوای کارگاه آموزشی :

کبرگبُ آهَسضی حَل هحَر هؤلفِ ّبی سیز خَاّذ بَد:

 تیپَلَصی اًَاع افزاد ضزکت کٌٌذُ در دٍرُ ّب
 بزرسی ٍضیت اثزبخطی دٍرُ ّب در سبسهبى ّب
 ػَاهل اثزگذار بز جبیگبُ ٍ ًْبدیٌِ کزدى آهَسش ٍ بْسبسی در سبسهبى ّب:
 ػَاهل هزتبظ بب کبرکٌبى
 ػَاهل هزتبظ بب سبسهبى
 ػَاهل هزتبظ بب ضغل
 ػَاهل هزتبظ بب آهَسش ّب
 ػَاهل هحیغی

ً قص هذیزاى در ارتببط بب ارتقب ً/شٍل جبیگبُ آهَسش ٍ بْسبسی در سبسهبى ّب
 عبقِ بٌذی هَاضغ هذیزاى در رابغِ بب آهَسش ٍ بْسبسی
 راّکبرّبی جلب هطبرکت ٍ حوبیت هذیزاى اس آهَسش ٍ بْسبسی سبسهبى ّب
 حزکت اس فزٌّگ آهَسش بِ فزٌّگ یبدگیزی

شرکت کنند گان:
هخبعببى در کبرگبُ آهَسضی دارای ٍیضگیْبی سیز ّستٌذ:
- 1کبرضٌبسبى ٍ هذیزاى آهَسش
- 2افزاد ػالقوٌذ ٍ یب دارای هسئَلیت در سهیٌِ بزًبهِ ریشی ٍ تذٍیي دٍرُ ّبی آهَسضی
روش اجرا
کبرگبُ آهَسضی در قبلب هجوَػِ هتٌَػی اس رٍضْبی سخٌزاًی  ،کبر ػولی ٍ هطبرکتی اجزا
خَاّذ ضذ .بب ایٌْوِ ضکل غبلب،کبر ػولی ٍ هطبرکتی خَاّذ بَد.

مدت زمان
کبرگبُ آهَسضی در قبلب یک دٍرُ یک رٍسُ بزگشار هی ضَدٍ سِ بزًبهِ آهَسضی هجشا (2
بزًبهِ صبح ٍ یک بزًبهِ ػصز ) در دستَر کبر خَاّذ بَد.

ارزشیابی

ارسضیببی اس ػولکزد ضزکت کٌٌذ گبى در کبرگبُ آهَسضی بب تَجِ بِ هؼیبرّبیی ًظیز حضَر هٌظن
در جلسبت گزٍّی  ،تَلیذات فؼبلیتْبی گزٍّی ٍ اًجبم فؼبلیتْبی پی گیزی follow – up
خَاّذ بَد .
بِ ضزکت کٌٌذ گبى در پبیبى دٍرُ گَاّیٌبهِ پبیبى دٍرُ آهَسش بِ هذت  7سبػت اػغب خَاّذ
ضذ.
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