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  به نام خدا

   زنجاناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ابتداي جاده گاوازنگ  – زنجان

 zccima.ir:وب سایت        024-33463775: دورنگار             33463770- 4 : تلفن

ــود  ــی شـ ــا مـ ــد         تقاضـ ــه فرماییـ ــنهاد ارائـ ــن پیشـ ــت ایـ ــه پیوسـ ــی بـ ــان فارسـ ــه زبـ ــود را بـ ــی خـ ــه علمـ ــرین رزومـ   .آخـ

ون، پیشنهاد دهنده، با تکمیل و ارائه این پیشنهادیه و رزومه علمی خود، به اتاق اجازه می دهد که اطالعات دریافتی را از کانال هاي گوناگ 

، نشانی محل کار، و شماره تلفن ثابت و همراه پیشنهاد دهنـد مشـمول ایـن اجـازه     شماره ملی. از جمله اینترنت، به آگاهی مخاطبان برساند

  .نمی شوند

    عنوان به فارسی

    عنوان به انگلیسی

    پیشنهاد دهنده

    شماره ملی

    شغل

    نام و نشانی محل کار

    صفحه وب شخصی

    تلفن ثابت و همراه

    پست الکترونیکی

  

  نوع دوره

در کارگاه شرکت کنندگان مشـارکت بیشـتري   . سمینار باشند اموضوع این پیشنهادیه می توانند یکی از دو گونه کارگاه یدوره هاي آموزشی 

دارند و با تمرین هایی که با نظارت و راهنمایی استاد انجام می دهند، به صورت علمی با محتواي دوره آشنا می شـوند پـس از پایـان دوره    

هدف اصلی کارگاه ها، افزایش مهارت شرکت کننـدگان اسـت، هرچنـد بـه     . ا به شکل کاربردي به کار گیرندآموخته هاي خود ر دمی توانن

در سمینارها شرکت کنندگان بیشتر شنونده هستند و مشارکت کمتـري در  . نیز در حد نیاز پرداخته می شود  بینش و دانش شرکت کنندگان

  .ییر بینش شرکت کنندگان است  و بر افزایش مهارت هاي آنان تاکید کمتري داردهدف اصلی سمینارها افزایش دانش و تغ. دوره دارند

 کارگاه  

  سمینار  

  هدف هاي آموزشی دوره

این هدف . عبارت هایی کلی از آنچه را که در نهایت و پس از اتمام دوره براي شرکت کنندگان حاصل خواهد شد  تصویري کلی در قالب

، »)شبین(درك اهمیت برنامه ریزي استراتژیک «به عنوان نمونه، . بینش، دانش، و مهارت تقسیم بندي شوندها می توانند در سه زمینه 

کسب توان برنامه ریزي استراتژیک در شرکت «، و »)دانش(آشنایی با فرایند برنامه ریزي استراتژیک در شرکت هاي کوچک و متوسط«

  .وزشی یک دوره باشندمی توانند هدف هاي آم» )مهارت( هاي کوچک و متوسط

  :هدف هاي آموزشی دوره

ا�ق بازرگا�ی و �نا� و�عادن 

  �شاورزی ا�تان ز�جان

  

  سمینار/ پیشنهادي کارگاه فرم 
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  هدف هاي رفتاري دوره

این هدف ها نوع رفتار یا قابلیـت هـایی را   . آنچه را که در نهایت و پس از اتمام موفقیت آمیز دوره براي شرکت کنندگان حاصل خواهد شد

هدف هاي رفتاري باید نتایج اصلی دوره را توصیف کنند . کنند که انتظار می رود شرکت کنندگان در پایان دوره به آنها برسند، مشخص می

بـه  . موفقیت دوره با مقایسه نتایج واقعی و هدف هاي از پیش تعیین شده ، ارزیابی می گردد. و قابل سنجش، روشن و قابل دستیابی باشند

، »یت برنامه ریـزي اسـتراتژیک را تبیـین کننـد    اهم«عنوان نمونه اي از هدف هاي رفتاري، شرکت کنندگان در یک دوره خواهند توانست 

کاربرد هر یک از مکاتـب  « ، »مکاتب اصلی برنامه ریزي استراتژیک را نام ببرند و تعریف کنند«، »برنامه ریزي استراتژیک را تعریف کنند«

فرایند برنامه « ،»سط را تشریح کنندفرایند برنامه ریزي استراتژیک در شرکت هاي کوچک و متو«، »برنامه ریزي استراتژیک را تبیین کنند

همان گونه کـه  . و بر عوامل بازدارنده برنامه ریزي استراتژیک فائق آیند. متوسط به کار گیرند ریزي استراتژیک را در یک شرکت کوچک یا

ل تفصیلی تر نگاشته به شک ههر چه هدف هاي رفتاري دور. مشاهده می شود ، هر یک از این هدف ها با یک فعل رفتاري نوشته می شود

  .شوند ، امکان ارزیابی موفقیت دوره بیشتر خواهد بود

  

  :هدف هاي رفتاري دوره

  

  

  

  

  

  

  مخاطبان دوره

مخاطبان دوره هاي اتاق . افرادي که این دوره براي آن ها طراحی شده و انتظار می رود به شرکت در آن نیاز داشته یا عالقه مند باشند

در مقابل هر بخش نیز می توان زیر بخش هاي محدودتري را . باشند زنجانبازرگانی می توانند یک یا چند دسته از افراد زیر در استان 

  .تعیین کرد

  

o مدیران صنایع کوچک و متوسط  

o کارشناسان صنایع بزرگ، کوچک و متوسط  

o  مدیران وکارشناسان مراکز علمی،  آموزشی و پژوهشی  

o  مدیران سازمان هاي دولتی مرتبط با صنایع  

o کارشناسان سازمان هاي دولتی مرتبط با صنایع  

o شرکت هاي شهرك علمی تحقیقاتی  

o  لطفا نام ببرید( سایر(  
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  ضرورت دورهاهمیت و 

این اهمیـت  . طراحی و اجراي دوره آموزشی باید به اندازه اي از اهمیت و ضرورت برخوردار باشد که سرمایه گذاري براي آن را توجیه کند

در صورتیکه دوره از سوي اتاق بازرگانی پیشنهاد شـده باشـد بـه    . سرچشمه می گیرد اعضاو ضرورت از نیاز مخاطبان ، نیاز جامعه، و نیاز 

  .تکمیل این بخش نیازي نیست

  

  :اهمیت و ضرورت دوره

  

  

  

  

  

  

  پیش نیازهاي شرکت در دوره

این پیش . استفاده کنند ویژگی هایی که شرکت کنندگان در دوره باید پیش از شرکت در دوره دارا باشند تا بتوانند از دوره و محتواي آن 

  .نیازها شامل دانش ومهارت هاي پیش دانسته شرکت کنندگان و تحصیالت و تجربه ي آنان می شوند

  

  :پیش نیاز هاي شرکت در دوره

  

  

  

  

  

  محتواي دوره

این محتوا باید عینی ، ساخت . بینش، دانش، و مهارت هایی که به شرکت کنندگان ارائه می شوند تا هدف هاي رفتاري دوره تحقق یابند

محتواي دوره به صورت عنوان هایی با سلسله مراتب منطقی نوشته می شود به شکلی که سر فصل ها و رئوس . یافته، و روشن باشد

عنوان هاي اصلی از شماره یک شروع می . محتواي دوره می تواند شامل عنوان هاي اصلی و فرعی نیز باشد .مطالب دوره را نشان دهد

  .در زیر هر عنوان اصلی می آیند  2-1و  1-1اي فرعی با شماره اي مانند هشوند و عنوان 

  

  :محتواي دوره
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  طول دوره

معموال در یک روز می توان هشت ساعت آموزشی را . دقیقه است 40ساعت و دقیقه و هر جلسه معادل یک  50هر ساعت آموزشی معادل 

 .در چهار جلسه ارائه کرد

o ساعت آموزشی:  

o جلسه:  

o روز:  

  تعداد حداکثر شرکت کنندگان

شرکت کنندگان در دوره بر اساس نوع دوره، روش تدریس ، نیاز به کار گروهی  در دوره ، نیاز به مشارکت در مباحث دوره ،  حداکثرتعداد 

این تعداد باید به اندازه اي باشد که استاد . میزان نیاز به گفت و گو میان شرکت کنندگان و مدرس و مواردي مانند آن ها تعیین می شود

  . هدف هاي رفتاري دوره دست یابدبتواند به راحتی به 

  نفر

  منابع آموزشی

ن کتاب، مقاله ، یا هر گونه منبع اطالعاتی دیگري که درباره ي محتواي آموزشی و مطالبی را در بر دارند و ارائه آموزش بر پایه  مطالب آ

منابع آموزشی باید قابل دسترس یا خرید و تعداد . این منابع باید متناسب با توانایی هاي مخاطبان دوره معرفی شوند. ها صورت می پذیرد

  . محدود و کمتر از پنج منبع باشد آنها

  :منابع فارسی

  

  

  

 

Foreign resource: 
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  دست افزارها

  .مدارکی که از سوي استاد تهیه و براي کمک به شرکت کنندگان در یادگیري و تداوم آن در اختیار آنان قرار می گیرد

o جزوه ویژه شرکت کننده  

o جزوه تمرین  

o  سمینار/ تصویر ، فیلم، و صداهاي مرتبط با موضوع کارگاهفایل ( مواد دیداري و شنیداري(  

o  سمینار/ فهرست پایگاه ها ي  وب مرتبط با موضوع کارگاه( وب نامه(  

o  سمینار/ فهرست کتاب ها و مقاله هاي خواندنی براي آگاهی بیشتر درباره موضوع کارگاه ( منابع خواندنی(  

o اسالید  

o  لطفا نام ببرید(سایر(.  

  وسایل الزم

 و سیستم ترجمه همزمان رایانه، حل برگزاري کارگاه ها و سمینارهاي اتاق بازرگانی مجهز به ویدئو پروژکتور، پرده نمایش، تخته سفیدم

  .ن می شوندییدر فهرست زیر تع. و سایل دیگري که براي برگزاري دوره الزم هستند. براي استاد است

o یک دستگاه رایانه براي هر نفر شرکت کننده  

o  دستگاه رایانه براي هر دو نفر شرکت کنندهیک  

o  لطفا نام ببرید( سایر( 

o وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد.  

  شیوه ارزشیایی

ارزشیابی شرکت کنندگان براي اطمینان از دست یابی به هدف هاي آموزشی و رفتاري دوره و تعیین میزان پیشرفت آنان در رسیدن به این 

در سمینارها معموال ارزشیابی . ن بخش شیوه ي ارزشیابی شرکت کنندگان از سوي استاد تعیین می شوددر ای. هدف ها صورت می پذیرد

اما در کارگاه ها بهتر است از شرکت کنندگان ارزیابی به عمل آید و بر اساس آن نمره هر یک از آنان تعیین شود تا . دصورت نمی پذیر

  . ارگاه صادر نمودبتوان براي شرکت کنندگان گواهی رسمی شرکت در ک

  

  :شیوه ارزشیابی

  

  

  

  

  جمله هاي کوتاه

که بر انگیزنده و در تبلیغات براي جذب مخاطبان قابل ) در صورت وجود( چند جمله کوتاه درباره دوره با تعیین منبع یا گوینده آن ها 

  . استفاده باشند
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  :جمله هاي کوتاه

  

  

  

  

  

  

  

  توضیحات افزوده

  . هرگونه توضیح دیگري که براي تصویب و اجراي دوره مناسب است

  

  :توضیحات افزوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  :حق الزحمه  پیشنهادي مدرس دوره

  

  :هزینه پیشنهادي شرکت در دوره

  

  

  

  

  :یا موسسه برگزار کننده نام و نام خانوادگی مدرس 

  :امضا و تاریخ

  


