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 معزفی دوره: 
وگاری تاوکذاری ديمیه ديرٌ از             ديرٌ مقذماتی آیىذٌ    

در   های مطالعات آینذه در تانکذاری       مجموعه دوره 
وگاری تٍ    مًسسٍ ػالی آمًزش تاوکذاری ایران است. آیىذٌ       

َای ممکه ي ترسیم آیىذٌ مطلًب تا         مؼىای ضىاسایی آیىذٌ  
َای   آگاَی از ريوذَای آتی ي در وتیجٍ تذيیه استراتژی           

مىاسة سازماوی ترای تقا، رقاتت ي تًسؼٍ کسة ي کارَا در            
آیىذٌ است. در ایه ديرٌ سؼی خًاَذ ضذ تا تا تثییه                  

َای پایٍ    َا ي مذل    ضريرت ي تطریح مفاَیم، مثاوی، ريش      
ٍ      وگاری، ضرکت   آیىذٌ تر از    ای کارتردی   کىىذگان را تا جىث

تفکر ػلمی درتارٌ آیىذٌ آضىا سازیم. َمچىیه تٍ مىظًر            
َا آیىذٌ ضؼة تٍ ػىًان یکی از             تمریه تیطتر آمًزش   

مًضًػات مُم در آیىذٌ در قالة کارگاَی مًرد تجسیٍ ي             

 .تحلیل قرار خًاَذ گرفت

 اهذاف دوره:
         مؼرفی ي تريیج تفکر ػلمی درتارٌ آیىذٌ در صنىنؼنت

 تاوکذاری

 ٍمذت  َای تلىذمذت ي میان ریسی تُثًد فرآیىذَای تروام
 در صىؼت تاوکذاری 

 ٌَای منحنتنمنل ي          تقًیت داوص جُت ضىاسایی آیىذ
 مطلًب در تاوکذاری

 وگاری َای رایج در آیىذٌ آضىایی تا مثاوی ريش َا ي مذل 

 ٌوگاری در کارگاٌ مًرد پژيَی آیىذٌ ضؼة تمریه آیىذ  

 محتوای دوره:
 مثانی آینذه نگاری

  مفاَیم پایٍ در آیىذٌ وگاری 
مؼرفی ي تحث در راتطٍ تا ضريرت، اَذاف، تؼاریف، ريیکردَنا ي      -            
 نگاری های آینذه خزوجی
  ٌاوًاع آیىذ 

َای ممکنه، تنايرپن،ینر،        مؼرفی ي تحلیل وظری ي کارتردی آیىذٌ  -        
 های کارتزدی در تانکذاری( محتمل و مطلوب )تا مثال

  َای آیىذٌ وگاری ريش 
وگاری: ادتیات منًضنًع،       َای رایج آیىذٌ دستٍ تىذی ي مرير ريش  -         

 َای خثرگان ي سىاریً وًیسی پىل
 نگاری های آینذه مذل
  ای: مارتیه، ًَرتًن ي يريس  َای سٍ مرحلٍ مذل 

 ونگناری     ونگناری، آینىنذٌ       آیىذٌ ای پیص َایی کٍ سٍ مرحلٍ مذل  -         
 اوذ. وگاری را محًر دستٍ تىذی مراحل فرآیىذ قرار دادٌ ي پسا آیىذٌ 

  ای: مایلس، پًپر ي ساریتاش َای چرخٍ مذل 
ای تا تاکیذ تر تازخًرد ي تکرار را تنرای     َایی کٍ ساختار چرخٍ مذل -       

 اوذ. وگاری اوتخاب کردٌ سازی مراحل فرآیىذ آیىذٌ مذل
 نگاری کارگاه مورد پژوهی آینذه شعة تا رویکزد آینذه

  تحلیل جایگاٌ ضؼة در تاوکذاری سىتی 

      تحلیل جایگاٌ ضؼة در تاوکذاری وًیه 

   تحلیل ريوذَای تاثیرگ،ار تر تحًل وقص ي ساختار ضؼة در تاوکذاری
 وًیه

  ٌَای محتمل ترای ضؼة در تاوکذاری ضىاسایی آیىذ 

 مخاطثان دوره:
مذیران ي کارضىاسان ادارات تروامٍ ریسی )طرح ي تروامٍ(،               

َا،   تحقیق ي تًسؼٍ، آمًزش ي پژيَص، سازمان ي ريش              
 تازاریاتی،فىايری اطالػات ي ارتثاطات ي مىاتغ اوساوی

 فاقذ پیطىیاز پیشنیاس دوره:  

 ساػت  51مذت دوره: 

 تاریخ تزگشاری:

 (51398الی  8398) از ساػت  5991مرداد   8ي  7

 هشینه دوره: 

 ریال9.988.888

 
هشینه تزگشاری شامل محتوای آموسشی, پذیزایی 

 میان وعذه، ناهار و صذور گواهینامه می تاشذ.

 آموزش هاي تخصصي

 2971-تقویم فصل تاتستان


