(ویژه تشکل های اقتصادی عضو اتاق تهران)
موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار می نماید

کارگاه آموزشی مدیریت آموزش در تشکل ها
مدت دوره  8 :ساعت آموزشی
روز و ساعت برگزاری :دوشنبه  00/00/01و چهارشنبه 00/00/09
این دوره به صورت آنالین برگزار خواهد شد

مدرس  :سرکار خانم دکتر شراره کامرانی
مخاطبین  :کلیه کارکنان و عالقمندان معرفی شده از تشکل ها

شرکت در کارگاه رایگان می باشد و ارسال معرفینامه از تشکل مربوطه الزامیست.
سرفصلهای آموزشی :


کلیات و مفهوم شناسی



انواع آموزش در تشکل ها



اهداف آموزش درتشکل ها



سطوح آموزش در تشکل ها



قالب های دوره در تشکل ها



طراحی و برنامه ریزی اموزش در تشکل ها



جامعه ارتباطی ،آموزش و تشکل ها



توسعه بازار آموزش در تشکل ها



پشتیبانی آموزش در تشکل ها



چالش های آموزش در تشکل ها



چک لیست برگزاری دوره های آموزشی در تشکل ها

خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را از طریق وب سایت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتکمیل نموده یا فرم
پیوست را همراه با معرفینامه خود به آدرس ایمیل  Edu@tccim.irیا شماره ( 10159559090واتس اپ) ارسال نمائید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  33771188 :و  33771188تماس حاصل نمائید

فرم ثبت نام کارگاه آموزشی مدیریت آموزش در تشکل ها
نام و نام خانوادگی شرکت کننده  .................................................. :کد ملی ............................................ :
مقطع تحصیلی...................................:

رشته تحصیلی......................................... :
نام تشکل ............................................................. :

سمت.................................................... :

آدرس ................................................................................................................................................................. :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس................................... :
آدرس ایمیل ....................................................................................................................................................... :
شماره شناسه ملی تشکل.......................................................................................................... :
تاریخ .......................................................... :
موارد فوق مورد تایید می باشد

امضاء دبیر کل تشکل................................................................ :

خواهشمند است جهت شرکت در دوره فرم ثبت نام آنالین را از طریق وب سایت موسسه به آدرس  edu.tccim.irتکمیل نموده یا فرم
پیوست را همراه با معرفینامه خود به آدرس ایمیل  Edu@tccim.irیا شماره ( 10159559090واتس اپ) ارسال نمائید.
جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن های  33771188 :و  33771188تماس حاصل نمائید

