


 
:تجییي اًَاؿ رٍیىزدّبی ًؾزی  

 

 رٍیىزد تدَیشی▨
 رٍیىزد تَصیفی▨
 رٍیىزد هفَْهی▨



ِ ای اس ًؾزیِ ّب وِ ثقضبً اس آًْب تحت فٌَاى رٍیىزد عٌتی ًیزش   دعت
ًبم ثززدُ هزی ؽزَدر درصزذد تدزَیش رٍیزِ هقیٌزی ثززای تزذٍیي          

ِ ّبی آهَسػ ٍ ثْغزبسی ّغزتٌذ   ایزي اگوَّزب فوزذتبً دارای    . ثزًبه
ِ ریزشی آهزَسػ ٍ     فالیك هزثَط ثِ هذیزیت ٍ وٌتزل فزآیٌذ ثزًبهز
ِ ّزبی    ثْغبسی ثَدُ ٍ گبم ّب ٍ هزاحل هقیٌی را ثزای تذارن ثزًبهز

 .  پیؾٌْبد هی وٌٌذ
 

 : در ایي دعتِ اس ًؾزیِ ّب پزعؼ ّبی سیز ثغیبر هَرد تَخِ ّغتٌذ

 هذیزاى آهَسػ ٍ ثْغبسی چِ وبری را ثبیذ اًدبم دٌّذ؟  -1

 چوًَِ ثبیذ یه ثزًبهِ ّب را تذٍیي ًوَد؟  -2

ِ ریزشی آهزَسػ ٍ ثْغزبسی  را        -3 چوًَِ هی تزَاى فزآیٌزذ ثزًبهز
 GOOD AND BEST PRACTICEثصَرت فیٌی ًؾبى داد؟ 

 



در رٍیىزد تَصیفیر ثِ خبی تدَیش چبرچَة ٍ هزاحل هقیٌی ثزای 
فزآیٌذ آهَسػ ٍ ثْغبسیر درصزذد تَصزیف فزآیٌزذّب ٍ تقزبهالت     

 .   ٍالقی در هحیظ آهَسػ ٍ ثْغبسی اعت
 

رٍیىزد تَصیفی درصزذد ؽٌبعزبیی ٍ تزعزین تقزبهالت ٍ ٍلزبیـ در      
 .صحٌِ آهَسػ ٍ ثْغبسی اعت

 



ثذًجبل ؽزح ٍ ثغظ ًؾزی آهَسػ ٍ ثْغبسی ّغتٌذ. 
 

 ٍ هؾخص هی وٌٌذ وِ آهَسػ ٍثْغبسی هٌبثـ اًغبًی چِ هجبحث
 . هَضَفبتی را پَؽؼ هی دّذ

 



   ِگفتوبى فجبرت اعت اس تفىز غبگت در یه عبسهبى یب ؽزوت ًغزجت ثز
 آهَسػ ٍ ثْغبسی هٌبثـ اًغبًی

 

     هتي یب گفتوبى در ثزداؽت ّبی خذیذ ًِ تٌْب یه ًَؽتِ ثلىزِ تزب حزذ
ٌّوزبهی وزِ   . ثیؾتزی ثِ ٍالقیت ّب ٍ ثغتزّبی اختوبفی اعالق هی ؽَد

 .اس ثغتز یب هتي صحجت هی وٌینر ّوبى گفتوبى اعت
 

     ٍ ِتصَر ثز ایي اعت وِ فْن آهَسػ ٍثْغزبسی  در یزه ثغزتزر فزصز
ِ فجزبرت رٍؽزٌتزر    .  گفتوبى هقیير َّیت هتفبٍتی ثزِ آى هزی ثخؾزذ    ثز

آهَسػ ٍ ثْغبسی  پذیذُ ای  اعت وِ ٍاثغتِ ثِ سهیٌِ ٍ هزتي ثزَدُ ٍ   
ِ ای اس هجبحثبت اعت وِ در ثغتزّبی هختلف هی ثبیغزت   ؽبهل هدوَف

 . هَرد تفغیز ٍ تقجیز لزار گیزد

 



گفتوبى ّب تبثـ ثلَك فقبگیت ّب ٍ خبیوبُ تَعزقِ هٌزبثـ اًغزبًی در    
 .عبسهبى ّب اعت

 
 گفتوبى تَخیْیJustification Discourse) ( 

 گفتوبى هٌْذعی(Engineering  Discourse) 

 گفتوبى التصبدی(Economic/Financial Discourse) 
 گفتوبى تَعقِ ٍ ثبگٌذگی(Developmental Discourse) 

 گفتوبى پضٍّؼ(Inquiry Discourse)  

 گفتوبى چٌذ فزٌّوی(Multicultural Discourse)   





عبسهبى ؽوب چوًَِ آهَسػ وبروٌبى را هذیزیت هی وٌذ ؟ 

فذم پؾتیجبًی هذیزیت 

 آهَسػ تٌْب هی تَاًذ هؾىالتی را وِ ًبؽی اس فمذاى داًؼ افزاد ر هْبرت
ٍ رفتبر هٌبعت  اعت حل وٌذ ؛ آهَسػ ًوی تَاًذ هؾىالتی را وِ ریؾِ  
در تدزثیبت ضقیف هذیزیت دارد ر هبًٌذ فمذاى عزاحی دلیك ر فمذاى  

ارتجبعبت در راثغِ ثب اعتبًذاردّبی فولىزد ؽغل یب اًتغبرات ؽغلی یب 
 فمذاى عزپزعتی ر حل وٌذ

 آهَسػ گبّی ثِ  : آهَسػ ثِ ًَآٍریْبی دیوز عبسهبى هزتجظ ًیغت
فٌَاى تالؽی هٌفزد فول هی وٌذ وِ ثب دیوز اثتىبرات عبسهبى ر هبًٌذ  

 راّجزدّبی هؾبروتی ر عیبعت ر پبداػ یب ارتمبء رهزتجظ یب یىپبرچِ ًیغت

ُفمذاى اًویش 

وبرثغت پبییي ًتبیح 

رعوی ثَدى ٍ فذم اعتفبدُ اس اهىبًبت ٍ ؽزفیت ّبی هَخَد 



 ّبی پبرادین یبدگیزیٍیضگی      

 یبدگیزی آًچِ وِ  در پبراداین ( :یبدگیزیتذارن فزصت ) گزیتغْیل
هْن اعت عبسهبًذّی فقبگیت ّبی اختوبفی در هحیظ وبر اعت تب در 

ایي فقبگیت ّب هی  . لبگت آى یبدگیزی اس عزیك هؾبروت اتفبق ثیفتذ
 . ثبؽٌذرعوی یب غیز رعوی تَاًٌذ 

فزد اعتهغئَگیت یبدگیزی ثز فْذُ خَد ٍاگذاری : هغئَگیت 

غیز چَى ٍاصُ ّبیی عبسهبًی ثب یبدگیزی : عٌدیذُ ٍ َّؽوٌذاًِ ثَدى
رعوی ثَدىر عبسهبى ًیبفتویر ٍ در فیي حبل اًقغبف پذیز ؽٌبختِ هی  

 ؽًَذ

 رٍاثظ آى ثِ عوت ًؾبهی هذ ًؾز اعت وِ در حزوت : رعویرٍاثظ غیز
دٍعتبًِ تزر عبدُ تزر صویوبًِ تز ٍ هتمبثل ثِ خبی رٍاثظ رعویر خؾه ٍ 

 تقزیف ؽذُ ثبؽذ

 

 



 “ًتبیح/پبرادٍوظ ّشیٌِ ّب

 یادگیری َای  رسمی

 آهَختِ ّب هخبرج آهَختِ ّب هخبرج

 یادگیری َای غیر رسمی



هذیزیت  یبدگیزیپبراداین   پبرادین هذیزیت آهَسػ  

 گفتوبى تَخیْی گفتوبى تَعقِ ٍ ثبگٌذگی

 گفتوبى هٌْذعی گفتوبى پضٍّؾی

چٌذ فزٌّوی گفتوبى  گفتوبى التصبدی 



 ٍیضگی ّب
اثتذایی تزیي هزحلِ ثلَك آهَسػ ٍ تَعقِ هٌبثـ اًغبًی 

 همَگِ ثَدى یب  ًجَدى(to be or not to be ) 

فزٌّگ عبسی/فمذاى فزٌّگ تَعقِ هٌبثـ اًغبًی در عبسهبى 

ادامٍ بٍ تحصیل تمام يقت كاركىان بٍ شرطی مجاز است كٍ َمسمان با تحصیل، اشتغال اداری )
 (وذاشتٍ باشىذ

ٍ عىًان متصرف غیر قاوًوی در ) استفادٌ از بًدجٍ ي امكاوات ديلتی ممىًع می باشذ ي با متخلف ب
 (امًال ديلتی برابر قًاویه ي مقررات مربًطٍ عمل خًاَذ شذ

 
 راّىبرّب

گغتزػ ؽقبر ٍ ؽَر آهَسػ ٍ ثْغبسی هٌبثـ اًغبًی (Saturation) 
 تزٍیح فزٌّگ آهَسػ اس عزیكBenchmarking  آهبر ٍ اعالفبت ٍ 

ًیبس آفزیٌی(Needs extension )ثِ خبی ًیبسعٌدی 



 تالػ ثزای فیٌی عبسی فزایٌذ آهَسػ ٍ یبدگیزی عبسهبًی
 

 تمَیت اثقبد فٌی در ًیبسعٌدیر عزاحیر ارائِ ر ارسؽیبثی ٍ پبیؼ
 

 اؽبفِ اعتبًذارد ّب ٍ رٍیِ ّبی دلیك در آهَسػ ٍ ثْغبسی هٌبثـ اًغبًی

 ISOO10015 

 IIP 

 IW2 

 ANSI 

 .... 



      اًذاسُ گیزی ًتبیح آهَسػ ّب ٍ همبیغزِ پزذیز وززدى آى ثزب عزبیز 

 عزهبیِ گذاری ّب
 

عبسهبى ٍالقی هغبئل ثِ آهَسػ پبعخوَیی 

ROI (Return on Investment) 

ROE (Return on Equity) 

TOTADOs 



   خلزك  )تغییز پبرادین اس آهَسػ هٌبثـ اًغبًی ثزِ هزذیزیت یزبدگیزی

 (فزصت ّبی یبدگیزی درعبسهبى
 

آهَسػ (Training)   ٍ اس عزیك آهَسػ رعویر در وزالط درط

ثِ صَرت چْززُ ثزِ چْززُ صزَرت هزی پزذیزد اهزب در هزذیزیت         

یبدگیزی ثحث اس خلك فزصت ّبی یبدگیزی ثِ صَرت غیز رعوی 

 . ٍ غیزعٌتی اعت





• Born 1965 – 1979 

• Question authority and institutions  

• Dislike hierarchy 

• Prefer open communication 

• Focus on efficiency 

• Loyal to people, not companies 

• Embrace technology  

 



 

 Born 1980 – 2000 

 Coddled and protected from birth  

 Economic uncertainty after living their entire lives in a 

growing economy 

 Extremely tech-savvy 

 Gravitate to people who can help them achieve their 

goals. 

 Seek open, constant communication  

 Torn between a desire for individuality and the need to 

fit in 

 Consider global impact of decisions 

 



 



ّوىبری ثبال 
هقتبد ثِ تىٌَگَصی 
هؾبروت پذیز 
سٍد وغل هی ؽًَذ 
ًیبسهٌذ تودیذ ٍ تحغیي 
هحك 
هصز 
ًیبس ثِ حوبیت 
ثیصذا 
عزخَػ 



 Millennials are continuous learners, team 

players, collaborators, diverse, optimistic, 

achievement-oriented, socially conscious and 

highly educated.  

 





. ثِ عبسهبى ٍ رٍػ یبدگیزی آًْب ثغیبر هتفبٍت اس هب اعزت  Yًَؿ ًوبُ ًغل 
 . ایي دٍ ًغل در دٍ خْبى هتفبٍت ثذًیب آهذُ ٍ رؽذ وزدُ اًذ

در خْبًی آهیختِ ثب تىٌَگَصی  سًذگی وززدُ  ٍ رؽزذ یبفتزِ ٍ در    Yًغل 
 ًتیدِ ایي ٍاثغتوی ثِ تىٌَگَصی را ثب خَد ثِ هحیظ وبر هی آٍرد

اعتفبدُ اس تىٌَگَصی ثیؾتز 

Techno Phobia v  Tchno Philia 

یبدگیزی ثغیبر عزیـ 

داهٌِ تَخِ پبییي ایي افزاد 
   ٍ فمظ ثبیذ چیشّبیی را ثیبهَسًذ وِ ثِ حفؼ ؽغلؾبى ووه هزی وٌزذ

 دارای وبرثزد اعت ٍ گزًِ وبرؽبى را ثَاعغِ تغییزات عزیـ اس دعت 
 هی دٌّذ

     ُپظ آهَسػ ّب ثبیذ وبهال ؽبیغتوی هحزَر ٍ اس گحزبػ سهزبًی وَتزب
 ثبؽذ



   
ٍ    ي  iphone , Blackberyاز    اعزتفبدُ  ... عزبیز تلفزي ّزبی َّؽزوٌذ 

 .هی وٌٌذ
 

 پظ آهَسػ ٍ ثْغبسی آًْب ثبیذ  ثب ثْزُ گیزی اس ایزي اثزشار ّزب ثبؽزذ    
 گشیٌِ ّبی خذیذی ثبیذ ثزای آًْب هَرد تَخِ لزار گیزد وِ لجال اصال 

 .ًؾز ًجَدُ اعت
 

رٍػ ّبیی وِ ثَاعغِ عجه یبدگیزی آًْبر ثبیذ ّن خذاة ثبؽذ ٍ ّن  
چبگؼ سا ٍ تقبهلی ٍ ثب تَخِ ثِ عجه رؽذ آًْب ثب دًیبی هدبسی ٍ ثبسیْب 

 .ٍ عزگزهی ّب گزُ خَردُ ثبؽذ
    



 Performance consulting: Coaching and Mentoring   

 IDP 

 (HPE)Human Performance Enhancement 

 Blended Learning 

 E-learning 

 Mobile leaning 

 Journal Clubs 

 Gamification/ Entertaintraining: Second Life 

 Cloud Computing 

 Micro Learning 

 MOOCs 

 Social networking 

 Learning Communities 

 Study visits 

 



Beyond the application of ICT in training 

development : 

De schooling or Re schooling 



 

Digital Natives 

A digital native is a person who was born during or after 

the introduction of digital technologies and through 

interacting with digital technology from an early age, has 

a greater understanding of its concepts,  Real Players of 

ICT change and development  in future 
 

Digital Immigrants  

A digital immigrant is an individual who was born 

before the existence of digital technology and adopted it 

to some extent later in life.  



Digital cynics 

Technophobia/ who knock the system /who questions 

whether something will happen  

 

Non Digital Citizens 

Some people don’t like technologies, they are aware of 

Technologies advantages as well as possible risks 

 



 we should either invite discussions and debates 

about “The End(s) of training”  or face the 

unfortunate state of “The End of training” 



Teaching-Learning to Research –Learning  

Focus on Innovation and entrepreneurship 

Tours of Duty 

 
:رٍػ ّبیی ًؾیز  

 

 ٍیضُ افتجبر افغبی  (GRANT)   

  ًِیبدگیزی الذام پضٍّب(ACTION RESRAECH)    

 ٍتدزثی یبدگیزی(EXPERIRNTIAL LEARNING) 



:تَخِ ثِ هغبئلر ًیبسّب ٍ التضبئبت گزٍّْبی هختلف ثب تَخِ ثِ  
 

خٌظ 
ًضاد ٍ لَهیت 
هذّت 
هلیت 
 



 

 

 گفتوبى فزٌّوی

 گفتوبى پضٍّؾی

 گفتوبى ثْغبسی

 گفتوبى التصبدی

 گفتوبى هٌْذعی

 گفتوبى تَخیْی



 

 Upward Passتىبهلی / هغیز حزوت رٍ ثِ خلَ ▩

 Downward Passهغیز حزوت رٍ ثِ فمت ▩

 Static Passهغیز حزوت ثبثت ▩

 Lifting Passهغیز حزوت آعبًغَری ▩

 Chaos Pass  هغیز حزوت آؽفتِ ▩

 



 ثب تؾىز اس تَخِ ؽوب
 

http://kouroshfathi.com 


