مرکز آموزش اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران با همکاری موسسه
ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش( )WIFIبرگزارمی نماید.
کارگاه آموزش تربیت مدرس بر اساس روش یادگیری ) LENA ( WIFI

(Train the Trainer work shop on the Professional WIFI-Learning
)Method "LENA" Lively and Sustainable Learning
معرفی :WIFI
موسسه آموزشی ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش ( )WIFIدر سال
 5491میالدی به منظور ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و تربیت نیروهای
متخصص و با کیفیت به منظور جذب در بازار کار بنگاه های اقتصادی تاسیس
شده است و در حال حاضر با استفاده از  51/000مربی و مدرس و 33/000
عنوان دوره آموزشی سالیانه  393/000نفر را در کشور اتریش و سایر
کشورها آموزش می دهد .طبق بررسی های به عمل آمده  WIFIتنها موسسه
ارائه دهنده آموزش های فنی و حرفه ای در دنیا بوده که متعلق به اتاق
بازرگانی بوده و در این سطح فعالیت مینماید .
اهداف دوره:
مدل یادگیری موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریش ( (WIFIکه LENA
نام دارد به پیروی از آخرین تحقیقات در آموزش و یادگیری و بر اساس
فعالیت های  WIFIمی باشد .هدف این دوره ایجاد
آموزش های به روز و
آمادگی اولیه برای مدرسین عضو اتاق بازرگانی تهران است تا در آینده
با استاندارد  WIFIدر ایران
خود قادر به اجرای دوره های آموزشی
باشند.
مدرسین مرکز آموزش اتاق تهران در زمینه های مختلف (حداکثر  51نفر در
هر گروه) با مدل  LENAآشنا خواهند شد و روش آموزشی  WIFIرا بصورت عملی
تجربه خواهند کرد .اساتید این دوره از مدرسین صاحب نام و برجسته WIFI
می باشند.
محتوای دوره :







 WIFIو آموزش مدل LENA

مقدمه ای برآشنایی با
اصول آموزش
اصول پایه ائی یادگیری
تعریف نقطه نظر خود
ضوابط " "S PASSدر آموزش و یادگیری
روش های عملی آموزش فراگیران

مخاطبین:
* اعضاء هیات رئیسه تشکل های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی و یا
نمایندگان معرفی شده از طرف تشکل های اقتصادی بوده که مایلند در
آینده به عنوان مدرس در حوزه های مدیریت صادرات ،کارآفرینی و رهبری و
مدیریت بنگاه های اقتصادی ایفای نقش نمایند.

شرایط دوره:










مدرسان باید حداقل از 7سال تجربه حرفه ای مفید برخوردار بوده و
سابقه فعالیت های آموزشی و تدریس داشته باشند.
حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی می باشد .
حداقل سن  12سال میباشد.
حداکثر تعداد شرکت کننده در این دوره  51نفر میباشد  ،در صورتی
که تعداد متقاضیان بیشتر از  51نفر شد کالس دوم شروع میشود.
این دوره به زبان انگلیسی برگزار میگردد لذا فراگیران باید تسلط
کافی به زبان انگلیسی داشته باشند
فراگیران باید در مصاحبه اولیه شرکت نمایند.
به فراگیرانی که موفق به گذراندن دوره شوند گواهینامه معتبر از
سوی  WIFIو اتاق تهران اعطا میگردد.
فراگیران پس از گذراندن این دوره با توجه به عالقمندی و سوابق
خود دریکی از دوره های تربیت مدرس زیر شرکت خواهند نموند.

عنوان دوره تربیت مدرس

سر فصل ها

برنامه آموزشی تربیت مدرس مدیریت

 مدیریت بازرگانی در صادرات بازاریابی بین الملل و فروش تجارت خارجی با کشورهای مختلفحقوق بین الملل تجاری
 مدیریت ارز خارجی بیمه و حمل و نقل در صادرات -تامین سرمایه

صادرات

دوره آموزش تربیت مدرس مدیریت
بنگاههای اقتصادی مبتنی بر شایستگی

برنامه آموزش تربیت مدرس کارآفرینی

 مقدمه ای بر رهبری و مدیریت GPSبرای مدیران رهبری از طریق ارتباطات تیم سازی سازماندهی فعالیت های تجاری آشنایی با قانون تجارت مدیریت منابع انسانی روند امور مالی ارتباطات -بازاریابی

تاریخ برگزاری:
به علت استقبال گسترده از دوره لنا و پر شدن ظرفیت کالس اول،
دوم در تاریخ ذیل برگزار میگردد
 11آبان تا  13آبان دوره اول
 17آبان تا  1آذر دوره دوم

دوره

ثبت نام تا تاریخ 41/2/52 :
تاریخ مصاحبه 41/2/54 :

عالقمندان جهت ثبت نام به سایت  www.tccim.irمراجعه فرمایند و یا با شماره تلفن  22771188تماس
حاصل نمایند.

فرم ثبت نام دوره تربیت مدرس بر اساس روش یادگیری (LENA( WIFI
نام و نام خانوادگی:

First name:

کد ملی:

Last name:

رشته تحصیلی:

□ Female

مقطع تحصیلی:

Degree

نام تشکل مربوطه:

□ Gender: Male
Education: Major
Name of syndicate:

سمت:

Position of Company:

آدرس:

Address:

تلفن ثابت و همراه:

Phone number:

فکس:

Fax:

ایمیل:

Email Address:

شماره کارت عضویت/بازرگانی:

expiry date:

Passport number:
Job experience:

تاریخ انقضاء کارت عضویت/بازرگانی:

با توجه به محدودیت ظرفیت کالس بر اساس تاریخ ارسال فرم ثبت نام
 51نفر اول در این کالس پذیرفته خواهند شد.
خواهشمند است فرم ثبت نام را تکمیل و به آدرس ایمیل
 int.edu@tccim.irارسال نمائید

22507713

جهت دریافت اطالعات با شماره تلفن
سرهنگی تماس حاصل نمائید

سرکار خانم

