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  ديباچه
ريزي آموزش عالي به مثابه نهادي علمي و تخصصي با  سسه پژوهش و برنامهمؤ

اي، محور اصلي  رشته پژوهي در قلمرو آموزش عالي و رويكردي ميان رسالت دانش
توليد و ارتقاء دانش نظري و كاربردي در  -1هاي:  هاي خود را به كارويژه فعاليت

نفعان در سطح خرد  عالي به ذيانتقال و اشاعه دانش آموزش -2حوزه آموزش عالي 
هاي آموزش عالي قرار داده است. در  پژوهي و تحليل سياست سياست - 3و كالن 

اين راستا به منظور پاسخگويي سريع، موسسه تدوين گزارشهاي تخصصي كه 
رويكردي چابك و كوتاه مدت است را در كنار انجام طرحهاي پژوهشي به كار 

  گرفته است. 
هاي تخصصي آموزش عالي است و از نيمه دوم سال  گزارش مجموعه حاضر شامل

نفعان آماده شده است. گستره موضوعي اين  برداري ذي براي انتشار و بهره 1397
هاي كنوني در حوزه آموزش عالي نظير:  ها طيف وسيعي از چالشها و دغدغه گزارش

منابع  ريزي آموزشي و درسي، مديريت و حكمراني، توسعه كمي و كيفي، برنامه
مالي و انساني، بين المللي شدن و جذب دانشجويان خارجي، ارزيابي و تضمين 

باشد. اين  هاي آموزش عالي و ... مي كيفيت، مطالعات تطبيقي، تحليل سياست
ها سعي دارند ضمن تحليل وضعيت موجود، راهكارهايي مفيد و موثر در  گزارش

زش عالي كشورمان در سطح خرد ريزي آمو جهت بهبود نظام سياستگذاري و برنامه
  و كالن ارائه نمايند.

در پايان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب نظران آموزش عالي به 
مشاركت در اين برنامه پژوهشي، خواهشمند است نظرات و نقدهاي ارزشمندتان را 

  در خصوص هر يك از گزارشها به اين موسسه ارسال نمايند.
  

  رضا منيعي
  موسسهمعاون پژوهشي 
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   چكيده
تواند در پيشرفت ماهر و متعهد از جمله عواملي است كه مي انساني نيروهاي وجود

هاي آموزشي كوتاه مدت از اهميت و توسعه كشور موثر باشد و در اين راستا، دوره
منظور بيشتر و به را براي يادگيري هايي، فرصتيبسياري برخوردار است. چنين دوره

اين امر، ضرورت تدوين و برگزاري اثربخش سازد.  بهبود عملكرد افراد فراهم مي
ها و موسسات آموزش عالي را نمايان مدت توسط دانشگاههاي آموزشي كوتاهدوره
طلبد تا نسبت به تجارب اي تطبيقي را ميانجام مطالعهسازد و در اين راستا، مي

مدت طي برگزاري دوره آموزشي كوتاه . تدوين ويافتكشورهاي ديگر آگاهي 
است. پيش از اجراي دوره، اجراي دوره، و پس از اجراي دوره  :شامل مراحلي

را بايد مدنظر قرار داد،  سوال اصليتدوين دوره كوتاه مدت چند هنگام همچنين، به
طول   از جمله: (الف) عنوان دوره چيست؟ (ب) ضرورت و كاربرد دوره چيست؟ (ج)

كنندگان دوره چه شرايطي را بايد دارا دوره آموزشي چه مدت است؟ (د) شركت
(ه) شيوه آموزش به  هايي را داشته باشند؟(و) مدرسان دوره چه صالحيت باشند؟

در اين مطالعه،  چه صورت است؟ (ي) نحوه ارزيابي فراگيران به چه صورت است؟
هاي مورد مطالعه بررسي شد. هاي كشورهاي مختلف در حوزهتجارب دانشگاه

-هاي آموزشي كوتاههمچنين، به دو موضوع مهم ديگر شامل تضمين كيفيت دوره
هايي ارايه هاي آموزشي ديگر نيز پرداخته شد و رهيافتمدت و ارزيابي از دوره

 گرديد.
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  مقدمه
 از عوامل يكي تغييرات با نطباقاست، ا سريع تحوالتتغييرات و  دنياي كه هامروز

 ابزارهاي از يكي آموزش و شودمي محسوب توسعه و رشد، پايداري ،ثبات حفظ

راد، آيد (بانيمي شمار به افزونروز تو تحوال تغيير با انساني پذيري نيرويانطباق
هــاي كه مباني دانش و اطالعـات در رشـته  عصر حاضر عبارت ديگر، دربه). 1383

هـاي آمـوزش ، شـودمتحـول مـي ومـختلف عـلمي به سرعت پيشـرفت كـرده 
هـاي محـيط ل و نيازمنـدييمسـا  بــه  براي پاســخگوييه شـده دانشگاهي يارا

هر فردي نه تنها نيازمند دسترسي به اطالعات است، بلكه به . كـار ناكـافي اسـت
علت اهميت  هاي دانش نياز دارد و بهپايگاههمراهي با طبيعت دائماً در حال تغيير 

سرمايه  نوع سودمندترين و بهترين آموزش دارد، انساني نيروي تربيت كه ارزشي و
هاي يكي از روش .رودساختن نيروي انساني به شمار مي توانمند جهت در گذاري

هاي مناسب براي پاسخگويي به تقاضاهاي آموزشي فزاينده، استفاده از انواع دوره
- ها، توانمنديكي از وظايف مهم دانشگاهاز سوي ديگر،  آموزشي كوتاه مدت است.

مراكز آموزش  آموختگاندانش دانشجويان و به ويژه -سازي اقشار مختلف جامعه 
 ي بهپاسخگوي ،نيزرشته تحصيلي و  هاي تخصصيتواناييدر زمينه  - عالي

اي هاي حرفهه آموزشيارا برايهاي كشور ها و دستگاههاي سازمان درخواست
هاي موجود در سيستم رسمي به محدوديت ظرفيت توجهكاربردي به آنان است. با 

صورت هاي عمومي و تخصصي بهاي متنوع آموزشهآموزش، توسعه و تنوع جريان
 وجودبطوركلي،  .غير رسمي در دانشگاه امري ضروري است (دانشگاه تهران)

تواند در پيشرفت و از جمله عواملي است كه مي ماهر و متعهد انساني نيروهاي
هاي آموزشي كوتاه مدت از اهميت توسعه كشور موثر باشد و در اين راستا، دوره

را براي يادگيري بيشتر و به  هايي، فرصتيبسياري برخوردار است. چنين دوره
  سازد. منظور بهبود عملكرد افراد فراهم مي

- هاي آموزشي كوتاه مدت را ميه شركت در دورهبرخي از داليل تمايل فراگيران ب
توان چنين بيان نمود: عالقمندي به حوزه مطالعاني كه متفاوت از آنچه كه فراگير 

اي كه نيازمند داشتن رد، است؛ فعاليت در حوزه چندرشتهگيدر دانشگاه ياد مي
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هاي رزومه با مهارت ارتقايهاي متفاوت و چندگانه است؛ اطالعات و تخصص
برگزاري  تدوين و برداري بهتر از اوقات فراغت فردي.تكميلي و كاربردي؛ و بهره

گامهايي  توان درگيرد كه ميدوره آموزشي كوتاه مدت طي چند گام صورت مي
، تعريف اهداف يادگيري دوره آموزشي، دوره آموزشي مانند: نيازسنجي و طراحي

نمود. طراحي و برگزاري اثربخش  بياناجراي دوره آموزشي و ارزيابي دوره آموزشي 
طلبد تا نسبت اي تطبيقي در اين حوزه را ميهاي آموزشي لزوم انجام مطالعهدوره

مدت آگاهي هاي آموزشي كوتاهبه تجارب كشورهاي ديگر در حوزه برگزاري دوره
  هاي آموزشي كوتاه مدت بهره گرفت. يافته و از تجارب آنها در جهت بهبود دوره

  
  انساني يروين آموزش

ها و نگرش، از طريق يك هايي در راستاي توسعه دانش، مهارتالشآموزش به ت
 شودتجربه آموزشي براي انجام وظيفه يا شغل محوله به صورت كارآمدتر مربوط مي

(Brinkerhoff, 1987).  ،فعاليت از ايمجموعه از عبارتست آموزشدر تعريف ديگر
 و هانگرش بردن دانش، مهارت، و باال اصالح منظوربه ريزيبرنامه و نيازسنجي هاي

زاده  سازماني (حسين محوله خاص وظايف دادن انجام براي سازمان اعضاء رفتارهاي
 يهاتيو مز دهدافزايش ميرا  كاركناني هاييآموزش توانا ).1387و برزگر، 

-ييو توانا يشخص يهايژگيو مؤثر، . آموزشسازدمي رومنديو ن يآنها را قو يرقابت
و سازمان از آموزش  تيريمد . نه تنها كاركنان، بلكهبخشديرا بهبود م يشغل يها

 به توانمي را انساني نيروي هايآموزش. (Yong, 2010) كاركنان سود خواهند برد

  :كرد برگزار مدتبلندمدت و كوتاه روش دو
 براي افراد سازيآماده منظوربه توانمي را آموزش نوع اين :بلندمدت آموزش .1

 مدت بودن طوالني آن ويژگي ترين. مهمكرد هاراي گوناگون هايتصدي حرفه

 هايآموزش از تلفيقي صورتبه معموالً گونه آموزشهااين محتواي .است آموزش

 نوع . اينشوده مياراي عملي هايمهارت و علمي دانش سطح ارتقاي عمومي،

ه مي يارا ايحرفه مؤسسات و هادانشگاه عالي، آموزش مراكز معموالً را هاآموزش
 .كنند
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 تصدي براي افراد سازي آماده منظوربه مدتكوتاه آموزش: مدتكوتاه آموزش .2

 آموزش گونه. اينگيردمي انجام ويژه مهارتي يا دانش فراگيري يا مشاغل خاص

 اندشده برگزيده و انتخاب خاص مشاغل براي كه شوده مياراي افرادي به معموالً

 و دانش مشخص، ساعاتي با و )تا چندهفته چندروز از (كوتاه مدتي در بايد و
 ارتباط نظر از كوتاه مدت آموزشي هايدوره .آورند دستبه را الزم مهارت

، و  غيرحضوري، حضوري آموزش گروه سه به آموزشي مراكز با فراگيران
 آموزش هايدوره از منظور: حضوري آموزش : (الف)شوندتقسيم ميالكترونيكي 

 انساني نيروي آموزشي مركز برنامه موردنظر و منابع كه است هاييدوره حضوري،

 براي كالس در حضوري صورتبه شده تعيين ساعات و دوره طي اساتيد، را

د شوگرفته مي پاياني آزمون آنها از ،سپس و كنندمي تدريس انساني نيروي
هايي مانند از طريق روش افرادآموزش حضوري،  رد .)1393(سميعي زفرقندي، 

هاي در دوره مانند آن هاي آموزشي وروش سخنراني، سمينار، كنفرانس، كارگاه
(عليپور و نوروزي،  كنندزم را دريافت ميهاي الآموزشي شركت كرده و آموزش

 آن آموزشي منابع كه است هاييدوره: منظور غيرحضوري آموزش(ب)  ).1384

 در فردي مطالعات از پس افراد و كندمي تعيين نيروي انساني آموزش مركز را

 را مربوط گواهينامه قبولي، از پس و دوره شركت آن آزمون در ،معين زمان مدت

آموزش آموزش الكترونيكي:  (ج) .)1393كنند (سميعي زفرقندي، مي دريافت
- را بدون هيچ الكترونيكي مبتني بر فناوري است كه امكان دستيابي به آموزش

آورد. اين نوع گيرنده فراهم ميگونه محدوديت مكاني و زماني براي آموزش
عات اطال اي يو منبع آموزش رندهيگآموزش انيآموزش بر تعامل دو جانبه م

آيد (عليپور و نوروزي، ي ارتباطي فراهم ميهاشبكه قيدارد كه از طر هيتك
1384( 

  
  ، و اهدافهاويژگي ،مدت: تعريفدوره آموزشي كوتاه
برنامه آموزشي است كه در يك دوره زماني مشخص و با مدت، دوره آموزشي كوتاه

هدف آموزش يا بازآموزي فنون و مهارت و يا آموزش تكميلي و جبراني براي 
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شود (ابويي اردكان و سلطان محمدي، هاي مختلف برگزار ميمتخصصان حوزه
شود كه هايي اطالق ميمدت به آموزشكوتاههاي آموزش). در تعريف ديگر، 1395

دولتي مرتبط با هدف آن ارتقاي سطح دانش، بينش و توان شاغلين دولتي و غير
- ها بههاي شغلي در ايشان است. اين آموزشهاي علم و صنعت و ايجاد مهارتحوزه

وري نيروي انساني منظور توسعه دانش تخصصي مديران و كارشناسان، افزايش بهره
هاي اداري، افزايش دانش كاربردي، ارتقاي سطح علمي و اغل در دستگاهش

- سازي مديران دستگاهتخصصي، پرورش نيروي متخصص، خالق و كارآمد و توانمند
  گردد (دانشگاه تربيت مدرس).هاي اجرايي برگزار مي

) 1نظر از روش برگزاري آن داراي دو ويژگي است: (مدت صرفدوره آموزشي كوتاه
عنوان جزيي از اي رسمي كه مراكز آموزش عالي بهنوع دوره اصوالً دوره اين

) تعداد افراد شركت كننده در آن 2تحصيالت رسمي دانشگاهي ارايه كنند، نيست (
همچنين،  .)1395(ابويي اردكان و سلطان محمدي،  كنداز صد نفر تجاوز نمي

گردد و فراگيران سمي نميگونه مدرك رمدت منجر به هيچي كوتاههاي آموزشدوره
وطه، به اخذ گواهي پايان دوره ها پس از طي دوره و موفقيت در آزمون مرباين دوره

  .(دانشگاه تربيت مدرس) گردندل ميناي
  عبارتند از: هاي كوتاه مدتاهداف دوره

 وري منظور بهرهسازي افراد براي انجام درست و موثر وظايف شغلي بهآماده
 ؛بيشتر

  ؛هاي تخصصي افراد جامعهسطح دانش، بينش و مهارتارتقاي 
 ؛پذيران با مباني علمي دوره مورد نظرآشناسازي دانش 
 ها و همخوان كردن معلومات آنها پذيران با آخرين فناوريآشنا ساختن دانش

 ؛با شرايط و مقتضيات زمان
 ها و ادارات رفع نيازهاي علمي و تخصصي كاركنان موسسات، وزارتخانه

 .(دانشگاه تربيت مدرس)
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  مدتهاي آموزشي كوتاهانواع عمده دوره
مدت عبارت از كلينيك، فراهمايي، انستيتو، هاي آموزشي كوتاهانواع عمده دوره

نشست، كنفرانس كاري، و كارگاه است. هركدام از انواع در انديشي، همالبراتوار، هم
  :ادامه شرح داده شده است

اي بسيار خاص : دوره آموزشي است كه در آن پديده(Clinic)(الف) كلينيك 
كنندگان در كلينيك انتظار دارند كه نقش شود. در درجه اول، شركتمطالعه مي

فراگير را به عهده داشته باشند و دوره آموزشي توسط متخصصان موضوع مورد 
كنندگان استفاده خواهد شد اما فرض بر اين است بحث اجرا شود. تجارب شركت

  كه تجارب مرتبط با موضوع بسيار ناچيز است.
كننده اساساً : در اين نوع دوره آموزشي، گروه برگزار(conference)(ب) فراهمايي 

نظر ممكن است با كنندگان است. اين تبادلنظر با شركتدر پي گفتگو و تبادل
جع به نظر رانظر در رابطه با يك مشكل، تبادلاهداف متعددي صورت پذيرد: تبادل

نظر در رابطه با نحوه عملكرد يك تصميم يا برنامه و غيره. در هاي جاري، تبادلرويه
- طول برگزاري فراهمايي، متخصصان اطالعاتي را ارايه خواهند كرد، ولي از شركت

-رود كه بيشترين اطالعات و ورودي را ارايه كنند. فراهمايي ميكنندگان انتظار مي
-اتخاذ يك تصميم مهم يا ايجاد فرصت براي شركتتواند براي حل يك مشكل، 

شان استفاده شود. گاهي نيز فقط كنندگان در راستاي به اشتراك گذاشتن تجارب
كنندگان در رابطه با يك موضوع مورد بحث در براي روزامد شدن اطالعات شركت

 صورت تركيبيشود. اغلب هدف فراهمايي بههاي قبلي از آن استفاده ميفراهمايي
  شود.از اهدافي كه در باال برشمرده شد، انتخاب مي

شود. اي است كه با هدف اوليه يادگيري طراحي مي: دوره(institute)(پ) انستيتو 
كنندگان در اين دوره انتظار دارند كه در وضعيت يادگيري باشند و به افراد شركت

 و معموالًهاي مشابه خودشان دسترسي داشته باشند. انستيتمرجعي در تخصص
توان آن را در شود، اما ميكننده گواهينامه آموزشي برگزار ميخارج از سيستم اعطا

  ها نيز برگزار كرد.محل دانشگاه
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كنندگان در درجه اول : دوره آموزشي است كه شركت(laboratory)(ج) البراتوار 
آن كنندگان، خودشان و مربي دوره آموزشي در براي يادگيري از ديگر شركت

كنند. نقش مربي تسهيل يادگيري و ايجاد شرايط الزم براي تحقق شركت مي
كنندگان در خودآموزي است. عموماً منظور اصلي طراحان البراتوار يادگيري شركت

  زمان حال و در محل تشكيل دوره است.
انديشي، گروهي از افراد با تجربه با چند نفر : در يك هم(seminar)انديشي (د) هم

ثي خاص منظور مباحثه پيرامون مبحصاحبنظران مرجع در تخصص بخصوصي بهاز 
در تخصص  كنندگان كامالًرود كه شركتكنند. انتظار ميدر محلي اجتماع مي

انديشي كننده در همموردنظر فرهيخته و با اطالعات باشند و افراد مرجع شركت
ات و تجارب در طول برگزاري قصد يادگيري از آنان را داشته باشند. انبوهي از اطالع

كنندگان در موضوع شود. اغلب تخصص شركتانديشي بين افراد رد و بدل ميهم
  موردبحث از افراد مرجع بيشتر است. 

صورت نشست، نظرها يا تجارب مختلفي به: در هم(symposium)نشست (و) هم
آوري عهدف اصلي طرح نظرهاي مختلف و جم شود. معموالًمند مطرح مينظام
ها در رابطه با موضوع مورد بحث است. در اين دوره آموزشي تنها محدوده داده

  شود.كوچكي از موضوع كنكاش مي
كنندگان در يك كنفرانس كاري، : شركت(work conference)(ه) كنفرانس كاري 

همگي عضو يك سازمان و معموالً افراد مرجع، مديران مياني يا عالي و يا 
هاي عملياتي هستند. مقصود اصلي از كنفرانس كاري مواجهه با سرپرستان واحد

ها، نحوه اجرا و غيره ها، سياستمشكالت سازماني و آشنا شدن با راهنماها، رويه
هاست. هاي كاري شامل بررسي و آزمون فرايندها و سيستماست. اغلب كنفرانس

  هدف نهايي دستيابي به دانش و عملكرد بهتر سازمان است. 
: مقصود اصلي كارگاه يادگرفتن براي بهتر انجام دادن (workshop)(ي) كارگاه 

-عهده ميكنندگان نقش فراگير را بههاست. شركتتر پديدهكارها و ادراك دقيق
كنند. كارگاه گيرند. افراد مرجع تخصص بااليي دارند و در نقش مربي عمل مي

صورت شامل كه در اينهاي جديدي باشد ممكن است شامل يادگيري مهارت
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؛ به نقل از ابويي اردكان و 1397جلسات متمادي تمرين مهارت خواهد بود (ديس، 
  ).1395سلطان محمدي، 

  مدت مراحل فرايند دوره آموزش كوتاه
شامل پيش از سه مرحله  توان بهرا ميمدت  فرايند دوره آموزش كوتاهبطوركلي، 

  :به شرح زير استكه  اجراي دوره تقسيم كرداجراي دوره، اجراي دوره، و پس از 
گذاري و هاي نيازسنجي، هدفدر اين مرحله، فعاليت پيش از اجراي دوره: (الف)

شوند. در اين مرحله، فرم سند اطالعات دوره تكميل (در صورتي كه طراحي مي
شده دوره آموزشي موردنظر جديد باشد) يا بازبيني (در صورتي كه دوره قبال برگزار 

ريزي براساس شود. در مرحله پيش از اجراي دوره، كارگروه برنامهباشد) مي
هاي انجام شده، مواد آموزشي، كمك آموزشي و ارزيابي دوره آموزشي را طراحي

بندي اجراي دوره آموزشي را كند. با تعيين مربي، كارگروه، برنامه زمانآماده مي
  كند.ابالغ ميتهيه و جهت اجرا به مسئول اجرايي دوره 

كه كدام گيري درباره ايناي سازمان يافته براي تصميمنيازسنجي شيوه: نيازسنجي
- برنامه آموزشي عرضه شود و چه كساني در آنها شركت كنند، در اختيار قرار مي

 .است موفق سيستم آموزشي يك نياز آموزشي، نيازهاي شناخت و بررسي دهد.
و  ايجاد عامل نخستين، واقع در و آموزشي ريزيبرنامه در گام اولين اقدام اين معموالً
 ترعيني مبناي شود انجام به درستي اگر كه است آموزش كاركرد اثربخشي تضمين

 اولينعبارت ديگر، به). 1392شد (زندي و همكاران،  فراهم خواهد ريزيبرنامه براي

 بر مبتني و صحيح آموزشي، اجراي برنامه اجراي و تدوين در گام تريناساسي و

 ساختمان زيرين سنگ حقيقت در نيازسنجي .است نيازسنجي فرايند واقعيت

محكم بناي آن باشد، ترمستحكم و تربنياني زيرين سنگ اين قدرو  هر است آموزش
- مؤلفه از يكي عنوانبه نيازسنجي قلمرو آموزش، در .بود خواهد ناپذيرتر آسيب و تر

 كه مسألهجاهر و شودمي گرفته نظر در ريزيبرنامه فرايند و ضروري اساسي هاي

طور ، از نيازسنجي بهآموزشي مطرح باشد تدابير از ايمجموعه اتخاذ و هاطرح تدوين
 شناسايي با نيازسنجيبراين اساس،  ).1393شود (دهقاني و همكاران، مكرر ياد مي

- سازمان را براي مناسبي بستر و است اهداف به دستيابي براي مبنايي نيازهاي مهم،
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 اين كيفيت .سازدمي فراهم يافتهنيازهاي اولويت محور حول مهم عناصر ساير دهي

كرد  خواهد را تعيين آموزش كاركرد ،نهايت در و آموزشي هايدوره ها، اثربخشيداده
  ).1393(دهقاني و همكاران، 

- شركت كند كهتعيين اهداف آموزشي: اهداف آموزشي بطور دقيق مشخص مي
كنندگان دوره آموزشي، پس از تكميل دوره چه چيزي را خواهند دانست يا قادر به 

  انجام چه كاري خواهند بود.
طراحي مواد دوره آموزشي: مواد آموزشي و كمك آموزشي به انواع اشكال پشتيباني 

  شود. بصري اشاره دارد كه در آموزش از آنها استفاده مي-در قالب چاپي يا سمعي
مدت بايد هاي كوتاهاجراي دوره: يكي از مواردي كه به هنگام تدوين دوره زمان

مورد توجه قرار داد، زمان است. پيدا كردن تعادل بين محتوا و طول دوره اهميت 
توانند اثربخشي كافي هايي كه از نظر زمان بسيار كوتاه باشند نميدارد. چرا كه دوره

كه از نظر زمان بسيار طوالني باشند ممكن هايي داشته باشند و در مقابل، دوره
ها منحرف شود. بنابراين، است سبب شوند كه حواس فراگيران به سمت محدوديت

هايي ويژه دورهمواردي را براي پيدا كردن زمان بهينه دوره آموزشي كوتاه مدت، به
اين عبارت ديگر، حقيقت به صورت آنالين ارايه مي شود، بايد در نظر گرفت.كه به

است كه آموزش به منابع نياز دارد: هم زمان الزم براي تدوين دوره آموزشي و هم 
كنند. از آنجايي كه زماني كه مدرسان و فراگيران براي آموزش و يادگيري صرف مي

-هاي بهينه سازي مدت دوره آموزشي براي بهزمان پول است، الزم است تا به روش
. پاسخ جامع و منحصر به فردي به سوال دست آوردن بهترين نتايج توجه نمود

وجود ندارد. با اين حال، برخي  "زمان مطلوب يك دوره آموزشي چه ميزان است؟"
عنوان راهنما مورد استفاده كرد تا مدت زمان توان بهاز پيشنهادها وجود دارد كه مي

  مناسبي براي دوره آموزشي برگزيد.
ثانيه رسيده است كه حتي از  8ه ي افراد ب ميزان حافظه) محدوده توجه: 1(

افراد   تر است! البته گرچه ميزان حافظه ي ماهي قرمز هم يك ثانيه كوتاه حافظه
توانند در آن واحد چندين كار انجام دهند و كارها را بهتر كوتاه شده اما مي

بندي كرده و تشخيص دهند كدام يك از وظايف به توجه و دقت بيشتري  اولويت
گيري افراد نسبت به آنچه كه بخواهند به آن توجه همچنين، تصميم احتياج دارد.
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افتد. براين اساس، اگر مدرسان نتوانند توجه فراگيران را كنند بسيار سريع اتفاق مي
: 1درس "ثانيه ابتدايي جلب كنند، ديگر موفق نخواهند بود. براين اساس:  8در 

فراگيران دارند. صرف نظر از طول مدرسان زمان كوتاهي براي تحت تاثير قرار دادن 
هاي اوليه توجه فراگيران را جلب كنند و در دوره، بايد تالش كنند تا در ثانيه

  ."نگهداشت توجه و افزايش آن تالش كنند
كيفيت و آموزش طوالني: بايد به اين مهم توجه نمود كه توجه فراگيران فقط  )2(

ها با كيفيت باال و ارزشمند باشند و ششود. بلكه اگر آموزبه چند ثانيه محدود نمي
عالقه فراگيران را جلب كنند، فراگيران را به مدت زمان طوالني نيز جذب خواهند 

هاي الكترونيكي، جلب توجه شود. در آموزشكرد و فراگير از آموزش خسته نمي
فراگيران با استفاده تصاوير، عناصر تعاملي، لحن و سبك جذاب است. براين اساس: 

: آموزش طوالني مدت زماني مناسب است كه بتوان با روش هاي خالقانه 2درس "
  ."كيفيت آموزش را افزايش داد و توجه و عالقه فراگيران را جلب كرد

) تقويت: يك مورد مهم كه هميشه بايد بخاطر سپرد اينست كه افراد بخشي از 3(
نظر از : صرف3 درس"مطالب فراگرفته شده را فراموش مي كنند. براين اساس: 

زمان دوره، الزم است تا مطالب گذشته و مهم و آنچه كه ضروري است؛ مورد تكرار 
  ."و تكرار قرار گيرد

آيد و ماندگارتر است تا پذيري: دانش در سطح فردي به دست مي) انعطاف4(
پذير بودن آموزش اين شود. انعطافحقايق و نظرياتي كه توسط مدرس ارايه مي

هاي گذارد تا محتوا را به دروس با معني تقسيم كرد و جلسهاختيار مي فرصت را در
: توجه به 4درس "تري براي هر جلسه آموزش در نظر گرفت. براين اساس: كوتاه

تر هاي كوچكپذيري وجود دارد تا محتويات آموزش را به بخشاينكه آيا انعطاف
دروس هر جلسه را فرا  شود تا فراگيران بهترتقسيم كرد. اين موضوع سبب مي

  ."بگيرند و يادگيري در سطح فردي محقق شود
در اين مرحله، مسئول اجرايي اقدام به ثبت نام اوليه از  اجراي دوره:(ب) 

فهرست افراد واجد شرايط  ،نمايد. سپسمتقاضيان شركت در دوره آموزشي مي
عمل ين افراد بهشركت در دوره تهيه و ضمن ارسال فرم مربوطه ثبت نام نهايي از ا
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كنندگان در دوره آموزشي تنظيم آيد. پس از ثبت نام نهايي، فهرست شركتمي
شود و همراه با مواد آموزشي و كمك آموزشي مربوط به مربي در اختيار وي قرار مي
كنندگان نيز همراه با گيرد. مواد آموزشي و كمك آموزشي مربوط به شركتمي

  شود.افراد شركت كننده ارسال ميساير اقالم مورد نياز براي 
متقاضي و شركت كننده دوره كوتاه مدت: افرادي كه تمايل خود به شركت در دوره 

شوند. آموزشي معيني را اعالن كرده باشند، متقاضي دوره آموزشي ناميده مي
دهنده براي شركت در دوره اي از متقاضيان كه براساس تشخيص سازمان ارايهدسته

گذارند، شركت شوند و مرحله ثبت نام نهايي را پشت سر مياب ميآموزشي انتخ
  ).1395شوند (ابويي اردكان و سلطان محمدي، كننده دوره آموزشي ناميده مي
هاي زير راهنمايي هاي آموزشي: آيتمكنندگان دورهمعيارهايي براي انتخاب شركت

كنندگان ه گزينش شركتتوان بدهد كه با استفاده از آن ميرا در اختيار قرار مي
  مناسب هر دوره آموزشي كوتاه مدت پرداخت. 

هاي آموزشي اثر مستقيم بر كارهاي ) موقعيت: آيا متقاضي شغلي دارد كه دوره1(
  روزانه او داشته باشد؟

 برد و اطالعات و دانش كسب متقاضي، از شركت در دوره آموزشي سود مي
 كند.شده را بطور مداوم استفاده مي

 گاه استفاده كند.متقاضي ممكن است از آموزش سود ببرد و اطالعات را گه 
 متقاضي بندرت از اطالعات ويژه فراگرفته در دوره كوتاه مدت استفاده مي-

 كند.
هاي تجربه مرتبط: آيا متقاضي دوره آموزشي تجارب مرتبط و كافي دارد ) سال2(

  ش به حد كافي استفاده كند؟كه بتواند محتواي آموزش را متوجه شود و از آموز
 ها  تواند از شركت در دورهتجربه متقاضي كامالً مرتبط است و متقاضي مي

 استفاده كافي ببرد.
 ها تواند از شركت در دورهتجربه متقاضي نسبتاً مرتبط است و متقاضي مي

 بهره ببرد.
 تواند بطور مناسب از تجربه متقاضي در سطح حداقل است و متقاضي نمي

 ها بهره ببرد.شركت در دوره
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  شود، تسلط دارد؟) زبان ارايه: آيا متقاضي به زباني كه آموزش ارايه مي3(
 كند و شود مسلط است و عالي صحبت ميمتقاضي به زباني كه دوره ارايه مي

 شود.با هيچ مشكلي در طي دوره مواجه نمي
 است.شود در سطح متوسط آشنمتقاضي به زباني كه دوره ارايه مي 
 .متقاضي به زبان دوره آشنا نيست 

هاي قبلي كه مشابه اين دوره هاي پيشين: آيا شركت متقاضي در دوره) آموزش4(
  شود؟بودند و شركت كرده است، باعث تكرار و هدر شدن وقت او مي

 بله  
 خير  

آموزشي، مستلزم استفاده از فنون و  اثربخش دورهبرگزاري  فنون و روش آموزش:
موجب  و شودعدد است. اين امر سبب افـزايش عالقـه فراگيران ميهاي متروش
در فنون آموزش به  .شود كه فراگيران فعاالنـه در آموزش مشاركت داشته باشندمي

 بايد توجه كرد. محور -محور در مقابل معلم -آموزش فراگيردو موضوع كلي 
 يريادگيآموزش و  يهاتياست كه در آن فعال آموزشي محور، –آموزش معلم 
محور  -روش آموزش معلم نيترشود. معروفيم تيمدرس هدا لهيعمدتاً به وس

دانش و اطالعات توسط  هيارا :عبارتست از يسخنران ف،ياست. بنابه تعر يسخنران
محور قرار -ريمحور، آموزش فراگ-در مقابل آموزش معلم .رانيمعلم به گروه فراگ

به كمك  رانياست كه در آن فراگ يمحور، آموزش-ريدارد. منظور از آموزش فراگ
 يها. روشرديگ يدرك و فهم مطالب را خود بر عهده م تيمدرس مسئول

توان: آموزش به كمك بحث گروهي، و از آن جمله مي متنوع هستند رمحوريفراگ
  و آموزش به كمك يادگيري مشاركتي اشاره كرد.ايفاي نقش، 

كنندگان در دوره آموزشي در صورتي كه براي شركت (ج) پس از اجراي دوره:
-بيني شده باشد، مسئول اجرايي طبق ضوابط گواهينامهگواهينامه پايان دوره پيش
رساند (ابويي اردكان و كند و به امضاي مسئولين ذيربط ميهاي مربوطه را صادر مي

  ).1395سلطان محمدي، 
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هر برنامه آموزشي، برنامه آموزشي اجرا در پايان : ارزيابي دوره آموزشي كوتاه مدت
عنوان روش تعيين ميزان توان بهارزيابي را ميگيرد. شده مورد ارزيابي قرار مي

برآورده شدن اهداف و فراهم نمودن بازخورد در رابطه با تغييرات ممكن جهت 
كه افزايش دستيابي به اهداف بيان نمود. هدف از ارزيابي بهبود است و لذا، ارزيابي 

تواند بازخوردي را براي مجريان برنامه در مورد نقاط مي ؛بطور مناسب صورت گيرد
هايشان فراهم نمايد. ارزيابي اثربخشي آموزش بدين معني است ضعف و قوت برنامه

هاي هاي انجام شده تا چه حد به ايجاد مهارتكه تا حدودي تعيين كنيم آموزش
 ).1391نجر شده است (غالم پور و كليچ، صورت عملي و كاربردي ممورد نياز به

 رانيهاي فراگها و واكنشالعملعكس يعبارت از بررس يابينوع ارز نيترمتداول
 يابيكه از آن تحت عنوان ارز يابيارز نياست. ا يدوره آموزش انيپا بالفاصله پس از

به دنبال آن است تا  شيمايپ بـا اسـتفاده از شـود، عمـدتاًيسطح اول نام برده م
بكـشد و در  ريبـه تـصو يدوره آموزشـ ـتيفيرا در خـصوص ك فراگيراننظرات 

داليل اصلي . ديآنها را براي بهبود دوره مشخص نما هايشنهاديپ حـال نيعـ
  كرد:چنين بيان توان ميرا ي كوتاه مدت آموزشهاي دورهارزيابي اثربخشي 

توجيه داليل وجودي واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهميت آن در تحقق ) 1(
  اهداف و رسالت هاي سازمان؛ 

گيري الزم در خصوص تداوم داشتن يا تداوم نداشتن يك برنامه تصميم )2(
  آموزشي؛ 

بهبود  آتي راهاي آموزشي توان برنامهسب اطالعات در مورد اينكه چگونه مي) ك3(
  .داد

شود. يكي از مختلفي براي ارزيابي دوره آموزشي استفاده مي رويكردهاي
رويكردهاي رايج، رويكرد هدف مدار است. در اين رويكرد، دستيابي فراگيران به 

هاي برنامههاي اصلي در ارزيابي اهداف رفتاري تعيين شده آموزشي از شاخص
آموزشي است آموزشي است. اولين قدم در اين رويكرد، آگاهي از اهداف برنامه 

يكي از الگوهاي كاربردي ارزيابي برنامه آموزشي،  ).1392(چنگيز و همكاران، 
 چهار آموزشي در برنامه يك الگوي كرك پاتريك است. بنابر اين الگو، اثربخشي

 انتظار حداقل ي:احساس يا واكنشي سطح) 1( است كه عبارتند از: بررسي قابل سطح
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رضايت باشند. برنامه راضي آن از فراگيران انتها در كه است آن برنامه آموزشي يك از
فرايند  در هاآن مشاركت و آموختن براي آنها افزايش انگيزه موجب فراگيران مندي

از برنامه آموزشي يكي از عوامل  فراگيران رضايت عدم .شودمي يادگيري -ياددهي
- اصلي سيستمهاي آموزشي است. چون فراگيران مشتريان مهم در شكست برنامه

هاي آموزشي منوط به رضايت مشتريان هاي آموزشي هستند و امروزه بقاي سيستم
هاي آموزشي مدرسان سطح يادگيري، كسب دانش و تجربه: در دوره) 2( آن است.

هاي عملي در جهت ارتقاي دانش نظري، اصالح نگرش فراگيران و افزايش توانمندي
ها ميزان يادگيري ر مؤثر بودن اين آموزشترين مالك دآنان تالش مي كنند. مهم

فراگيران است. در پايان دوره آموزشي فراگير بايد قادر باشد كه آموخته هاي خود 
سطح رفتاري: در اين سطح ارزياب به دنبال شواهدي است كه ) 3( را ارائه نمايد.

طح س) 4( ها در محيط واقعي است.نشان دهد فراگير قادر به استفاده از آموخته
هاي آموزشي نتايج: توانمندسازي و بهبود عملكرد افراد، هدف نهايي از اجراي برنامه

  ).1392رود (چنگيز و همكاران، شمار ميبه
ريزي، در مورد چگونگي برنامه بنياديهاي دستورالعملها و بطوركلي، گام

  صورت زير بيان كرد: توان بهرا مي مدتسازماندهي و اجراي يك دوره كوتاه
بدون شك اين گام، مهمترين گام : فرموله كردن ايده براي دوره كوتاه مدتگام ا) 

در طراحي و اجراي دوره كوتاه مدت است. بدون يك ايده خوب، اين پروژه حتي 
ممكن نيست آغاز شود. قبل از اينكه شما يك دوره را پيشنهاد كنيد، سواالت زير را 

 بخوانيد:
 وره كوتاه مدت در اين موضوع وجود داشته است؟آيا يك د 
 مخاطبان دوره چه كساني هستند؟ 
 آيا عالقه زيادي به اين موضوع وجود دارد؟ 
 آيا اين موضوع براي آينده است يا از اهميت كمتري برخوردار است؟ 

 يد:آهاي زير پيش ميهنگامي كه يك ايده مطرح شد، سوال
  است از اين دوره استقبال كنند؟چه تعداد متخصص يا دانشجو ممكن 
 توان بهترين تبليغات را داشت؟چگونه مي   
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  آيا مي توان به افراد متخصص و بهترين افراد ممكن براي تدريس دوره
  دسترسي داشت؟

پاسخ به سواالت باال و همفكري گرفتن از همكاران و دوستان در اين زمينه سبب 
  گيري صورت گيرد.شود تا بهترين تصميممي

در اين مرحله يك پروپوزال و پيشنهاد اوليه : يشنهاد يك دوره كوتاه مدتپ) 2گام 
ليستي از مواردي كه در اين طرح توجيهي شود. راي دوره كوتاه مدت تدوين ميب

  شود شامل موارد زير است:ارايه مي
 ؛يك يا دو صفحه توصيف دوره مدنظر  
 ؛سرفصل دروس  
 ؛ه ها)نوع مخاطب مورد انتظار (تعداد، رشت 
 ؛تاريخ و مكان برگزاري دوره 
  ،هر گونه امكانات آموزشي مورد نياز مانند آزمايشگاه كامپيوتر... .  

محصول : كوتاه مدت و بودجه برگزاري دورهاخذ پذيرش  برايريزي برنامه) 3گام 
اين مرحله، تدوين پروپوزال كامل براي دوره كوتاه مدت است و به كميته براي 

مواردي شامل محتواي دوره، مدرسان دوره، شهريه،  شود.ارسال ميگيري تصميم
  شود.زمان برگزاري دوره و ... مشخص مي

آماده شدن براي دوره كوتاه مدت: به محض تصويب دوره توسط كميته، ) 4گام 
  هاي مربوط به اجراي دوره را آغاز كرد. توان فعاليتمي

 مدت. برگزاري دوره كوتاه )5گام 
  مدت.  س از دوره كوتاهپ) 6گام 

  
  هاي آموزش كوتاه مدتتضمين كيفيت دوره

مدت بايد مورد هاي آموزشي كوتاهيكي از نكاتي كه به هنگام تدوين و اجراي دوره
استراليا،  مانندكشورهايي توجه قرار داد، بحث مربوط به تضمين كيفيت است. 

هاي كوتاه مدت انگلستان و بلژيك، از رويكرد دوگانه براي تضمين كيفيت دوره
  كنند. اين رويكرد دوگانه در زير خالصه شده است:استفاده مي
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 هايه دورهارايهايي هستند كه پيشنهاد از يك سو، اين كشورها داراي سازمان -1
اي آموزش عالي نيستند را تنظيم دهندگان آموزش كه نهادهكوتاه مدت توسط ارايه

هاي دوره برگزاريو  تدوينمنظور موسسات آموزشي را به ،هاكند. اين سازمانمي
كوتاه مدت براي يك دوره معين تأييد مي كند. در آفريقاي جنوبي، نقش اين 

  .شودهاي مختلف انجام ميدر بخشدر حال حاضر توسط مقامات آموزش ها سازمان
ها و مؤسسات آموزش عالي مستقل داراي مكانيسم ر، دانشگاهاز سوي ديگ -2

هاي كوتاه هستند. در اين مورد، دوره برگزاريو  تدوين داخلي براي تضمين كيفيت
م تضمين كيفيت ندارد. با اين وجود، آنها ساعضاي خارجي تأثير مستقيمي بر مكاني

  دهند. راهنمايي ميدهند كه به موسسات ه ميرا اراي مدارك و اسناد راهنمايي
همانطور كه پيشتر  :مدتكوتاه يآموزش هايمكانيسم تضمين كيفيت دوره

دهند مسئوليت ه ميمدت را ارايهاي كوتاهمؤسسات آموزش عالي كه دورهبيان شد، 
جيره ارزش دوره هايي براي تضمين كيفيت و يكپارچگي در طول زندارند مكانيسم

و فراتر از آن، به اجرا در آورد. به عنوان حداقل،  مدت، از طراحي تا ارايهكوتاه
 :توجه كننددهند بايد به الزامات زير ه مييهاي كوتاه مدت را ارامؤسساتي كه دوره

فرايندها و  )3( حكمراني و هماهنگي؛) 2( هاي سازماني؛چارچوب سياست )1(
سيستمي براي تاييد و ثبت  )4( ؛مدتكوتاه ها براي طراحي و توسعه دورهروش
 )6( قوانين و مقررات مربوط به بازاريابي دوره و ثبت نام شركت كنندگان؛ )5( دوره؛

استراتژي و روش  )7( منابع تدريس و يادگيري مناسب و فرآيندهاي مناسب؛
سيستم نظارت  )10( سيستم مديريت سوابق؛ و) 9( صدور گواهينامه؛ ) 8( ارزيابي؛

 ان پايه اي براي بهبود مستمر.و بررسي به عنو
  .شده استه ادامه ارايست كه در راهنماهر يك از الزامات فوق داراي اصول 

  هاي سازماني؛) چارچوب سياست1(
مدت بايد توسط يك سياست سازماني نوشتاري تصويب هاي كوتاهه دورهياصل: ارا

  .داره شودگيري دانشگاهي در يك موسسه اشده توسط باالترين ساختار تصميم
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  ) حكمراني و هماهنگي؛2(
 :اصول

مديريت مناسب و هماهنگي در سطح يك موسسه ضروري است تا اطمينان  •
مدت و هاي كوتاهه دورهيپذيري مناسب در اراحاصل شود كه مسئوليت

نظارت داخلي در  ،وجود دارد. همچنين» انحراف ماموريت«جلوگيري از 
 كوتاه مدت ضروري است.هاي زمينه مديريت كيفيت دوره

مدت را هاي كوتاههايي كه دورهها و گروههمكاري و حمايت از دانشكده •
ها در زنجيره دهند و براي ايجاد يكپارچگي فرآيندها و فعاليتتوسعه مي

 در موسسه ضروري است. مدتارزش دوره كوتاه
ر پيروي از حداكثر سعي و كوشش، شفافيت، انصاف و مديريت ريسك، د •

مدت در موسسه هاي كوتاهه دورهول اطمينان از حصول صحيح ارايحص
 ضروري است.

  ؛مدتكوتاه ها براي طراحي و توسعه دوره) فرايندها و روش3(
 اصول:

مدت بايد طراحي و توسعه داده شوند تا بتوانند به نيازها و هاي كوتاهدوره •
اي هاي حرفهانجمنكنندگان، كارفرمايان، حاميان مالي و انتظارات شركت

 توجه نمايند.
هاي انداز، مأموريت، اهداف، مهارتمدت بايد در قالب چشمهاي كوتاهدوره •

 اصلي و منابع موسسه طراحي و توسعه داده شوند.
هاي كوتاه يك فلسفه شفاف آموزش و يادگيري بايد به طراحي و توسعه دوره •

 مدت بيانجامد.
كتبي واضح و روشن از نتايج يادگيري در  روند طراحي و توسعه بايد بيانات •

  هاي مربوطه را منجر شود.تاثيرات احتمالي دوره ،نظر گرفته شده و همچنين
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  ) سيستمي براي تاييد و ثبت دوره؛4(
 :اصول

هاي رسمي مدت در سطح موسسه، مكانيسمهاي كوتاهتصويب و ثبت دوره •
كنند مدت را تصويب ميكوتاههاي وسيله موسسات داخلي دوره است كه بدان

 كنند.كنند، شناسايي ميو مواردي را كه حداقل الزامات را برآورده مي
مدتي را هاي كوتاههاي آموزشي در يك موسسه فقط دورهها و گروهدانشكده •

 دهند.ه ميياند در سطح يك موسسه اراكه تأييد و ثبت شده
  ره و ثبت نام شركت كنندگان؛) قوانين و مقررات مربوط به بازاريابي دو5(

 :اصول
مدت بايد تمام اطالعات الزم را به دقت هاي كوتاهمواد بازاريابي براي دوره •

كنندگان بالقوه، حاميان مالي و ساير ذينفعان را براي ه دهند تا مشاركتيارا
ها نام دورهكنندگان براي ثبتگيري آگاهانه در مورد حمايت از شركتتصميم
 كند.فراهم 

آميز مدت بايد مناسب، منصفانه و غير تبعيضمعيارهاي پذيرش دوره كوتاه •
 صورت شفاف و يكسان اجرا شوند.باشد؛ و به

  ) منابع تدريس و يادگيري مناسب و فرآيندهاي مناسب؛6(
 :اصول

- ساير نيازهاي منحصر به فرد شركت يك فضاي فيزيكي كه براي راحتي و •
مطابق با مقررات مربوط  ،آيد و همچنيناهم ميمدت فركنندگان دوره كوتاه

 به سالمت و ايمني است، براي ارتقاي يادگيري موثر ضروري است.
هاي كنندگان به تسهيالت كتابخانه، مواد مرجع و رسانهدسترسي شركت •

مدت ضروري هاي كوتاهآموزشي در افزايش يادگيري موثر در بيشتر دوره
 است.

ايه دوره در تضمين نتايج موثر آموزش و يادگيري هاي مناسب ارانتخاب روش •
 اساسي است.
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-هايي كه بهكنندهاي يا تسهيلدر دسترس بودن تعداد كافي از مربيان دوره •
هاي مرتبط با موضوع هستند،  طور صحيح واجد شرايط و تجربه در زمينه

 هاي كوتاه مدت كيفيتي حياتي است.ه دورهيبراي ارا
  ارزيابي؛) استراتژي و روش 7(

 :اصول
مدت است؛ زيرا از طريق آن پيشرفت ارزيابي بخش مهمي از دوره كوتاه •

، اين شود. همچنينكنندگان در رابطه با نتايج يادگيري ارزيابي ميشركت
كنندگان در يك دستاوردهاي كلي شركت ،اي است كه از طريق آنوسيله

 شود.دوره ارزيابي مي
شفافيت، اعتبار، قابليت اطمينان، صحت،  پايبندي به اصول عيني، انصاف، •

 پذيري ضروري است تا ارزيابي قابل اعتماد باشد.كاربردي و انعطاف
-رزيابي بسيار مهم است، زيرا دورهتعادل مناسب بين زمان آموزش و زمان ا •

 شوند.مدت معموال براي مدت زمان محدودي اجرا ميهاي كوتاه
  ) صدور گواهينامه؛8(

 :اصول
ه يمدت اراهاي كوتاهكنندگان در دورهدهد شركتاهينامه نشان ميصدور گو •

 اند.شده توسط موسسه از صالحيت كافي برخوردار شده
انطباق فرآيند صدور گواهينامه در حصول اطمينان از اينكه ذينفعان و جامعه  •

هاي صادر شده توسط موسسه تر اعتبار و اعتماد به ارزش گواهينامهگسترده
 كند، حياتي است.ميرا تأييد 

  ) سيستم مديريت سوابق؛ 9(
 :اصول

ها و شركت كنندگان در باال تعهد به نگهداري سوابق كامل و دقيق از دوره •
ه شده توسط هاي كوتاه مدت ارايبردن اعتبار، شهرت، صداقت و ارزش دوره

 موسسه آموزش عالي بسيار مهم است.
كننده ضروري است؛ و شركتهاي دوره و مدت پروندهيكپارچگي طوالني •

 هاي آتش و ساير بالياي طبيعي است.وابسته به حفاظت از آنها در برابر آسيب
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 عنوان پايه اي براي بهبود مستمر؛ ) سيستم نظارت و بررسي به10(
 :اصول

اي است كه در طول مدت يك روند چرخههاي كوتاهمديريت كيفيت دوره •
صورت خالصه در به ،يابد و همچنيندوره خاص به شكل ساختاري ادامه مي

 يابد.انتهاي دوره ادامه مي
اي عنوان پايهدهند كه بهه مييفرآيندهاي نظارت و بررسي اطالعاتي را ارا •

يه مدت اراهاي مختلف در زنجيره ارزش دوره كوتاهبراي بهبود مستمر فعاليت
 شود.مي

  
  مدتكوتاهآموزشي هاي ها و دورهدانشگاه

-هاي سراسر دنيا برگزار ميمدت مختلف و گوناگوني توسط دانشگاهكوتاههاي دوره
هاي كوتاه مدت و به معرفي چند دانشگاه فعال در برگزاري دوره ،شود. در ادامه

هاي مورد بررسي كه توسط دانشگاهمدت هاي كوتاهتعدادي از دورهمشخصات 
سنگاپور، دانشگاه يورك، و شامل: كالج دانشگاهي لندن، دانشگاه صنعتي نانيانگ 

  د.گردمعرفي ميشود، دانشگاه تهران برگزار مي
   كالج دانشگاهي لندن
كه پرديس است دانشگاهي تحقيقاتي در بريتانيا  :(UCL) كالج دانشگاهي لندن

دانشگاهي اصلي آن در منطقه بلومزبري، در شهر لندن واقع است. اين دانشگاه يك 
و مهمترين مراكز تحقيقات و  بخش دانشگاه لندن استترين  كالج مستقل و قديمي

ميالدي تحت نام  1826ال در  . يوسيرود شمار ميتحصيالت عالي در دنيا به
هاي آكسفورد و كمبريج تأسيس  عنوان جايگزيني براي دانشگاهدانشگاه لندن و به

اد دانشجويان صورت دانشگاه بدون توجه به دين و اعتق پذيرش در اين و شد
بگذاريد همه «ال نيز بر اين سياست تأكيد دارد:  گرفت. شعار دانشگاه يوسي يم

كالج دانشگاهي ». ها هستند سزاوار بهترين پاداش آناني بيايند كه با شايستگي خود،
ه دهد ياي ارامدت را براي توسعه شخصي و حرفههاي كوتاهارد تا دورهد هدفلندن 

(UCL, 2016) 21-2016. استراتژي آموزش UCLكند تا ، دانشگاه را متعهد مي
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هاي كوتاه اي از دورهه طيف گستردهيدسترسي جهاني، شهرت و تاثير خود را با ارا
د به همراه دارد. اين هايي براي افراهاي كوتاه مدت مزيتدوره مدت گسترش دهند.

ها و بهبود مهارت) 1چنين بيان شده است: ( كالج دانشگاهي لندنها توسط مزيت
آموزش متخصصان و تأثير بر تغييرات در ) 2( يادگيري تجربه افراد در سراسر جهان

هايي به افراد در مورد چگونگي امل با شاغالن صنعت و ارايه ايدهتع) 3(محل كار 
ايجاد يك جامعه از يادگيرندگان ) 5( توليد اشكال جديد درآمد) 4( هابهبود برنامه

در سراسر ال  يوسيكمك به گسترش شهرت ) 6(قيقاتي براي دنبال كردن منافع تح
بر روي جامعه وسيع و اقتصاد جهاني ال  يوسيبهبود تأثيري كه تحقيق ) 7( جهان

 .(UCL, 2016)داشته است 
 شود، عبارتند از:ارايه مي كالج دانشگاهي لندنمدت كه توسط هاي كوتاهدوره
 ها؛و حرفه هااي: كارآموزي براي توسعه مهارتتوسعه حرفه •
 ؛هاي ويژه براي كاركنان اداري، رهبران و مديرانآموزش اجرايي: دوره •
 ؛: آموزش مداوم براي تمام سنين و با عاليق متفاوتيادگيري شخصي •
 .(UCL, 2016)تابستاني: مطالعه فشرده براي افراد و متخصصين   مدارس •

ها به غير است. دورهاز يك روز تا چند ماه مت مدتي كوتاههازمان برگزاري دوره
  شود. برگزار مي رو، آنالين و تركيبيدرحضوري و رواي مختلف شامل هشيوه

مدت در كالج دانشگاهي كوتاه هايريزي و طراحي دورهمراحل مربوط به برنامه
   در ادامه توضيح داده شده است.لندن 

  ريزي دوره: (الف) برنامه
آيا شما در تحقيقي درگير هستيد  گيري در مورد نوع دوره آموزشي.تصميم .1

 تبديل شود؟ مدتتواند به يك دوره كوتاهكه مي
، آنالين يا تركيبي خواهد حضوريمنابع را بررسي كنيد. آيا دوره به صورت  .2

 دهد.هاي تدوين و ارايه را تحت تاثير قرار ميهزينه ،بود؟ نحوه طراحي دوره
شامل بررسي رقابت و مخاطبان  موضوع برخي تحقيقات بازار انجام دهيد. اين .3

 و نيازهاي آموزشي آنان است. 
ه يازات تضمين كيفيت بيروني را ارايتصميم بگيريد كه آيا اين دوره بايد امت .4

 هاي موضوعي است). دهد (كه الزامي براي بسياري از زمينه



   23  هاي آموزشي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا و .... بررسي تطبيقي دوره

 
 

ضيح دهد كه چگونه اين دوره يك مورد كسب و كار را آماده كنيد كه تو .5
 موفقيت خواهد رسيد.مدت به كوتاه

بررسي كنيد كه دوره كوتاه مدت اصول آموزشي موجود در كتاب راهنماي  .6
  را برآورده كند. السييوعلمي 

 (ب) طراحي دوره: 
الزم خواهند و طراحي كنيد. آنها چه مي فراگيراندوره خود را براساس نيازهاي 

  بدانند؟ است كه
كارگاهي برويد.  ي دوره آموزشيتوانيد، به يك كارگاه آموزشي طراحاگر مي .1

  كند هزينه را با طراحي دوره هماهنگ كنيد.كه به شما كمك مي
هاي يادگيري كند تا فعاليتشناسايي نتايج يادگيري و ارزيابي. اين كمك مي .2

  .خاص را طراحي كنيد
تر يادگيري و اطمينان از اينكه هاي آموزشي متنوع براي تشويق فعالاز روش .3

شود، استفاده كنيد. استفاده از ه ميهاي مختلف ارايبه روشمطالب جديد 
عنوان روشي جذاب و تعاملي ه مطالب بهديجيتال را براي ارايمنابع آموزشي 
  .در نظر بگيريد

اگر يك دوره آنالين يا تركيبي را توسعه دهيد، اطمينان حاصل كنيد كه  .4
؛ مطابقت داردال سيه آموزش الكترونيكي يوطراحي يادگيري شما با ديدگا

هاي ه آموزش الكترونيكي براي تمام برنامهكه حداقل انتظارات ما براي اراي
  .است آموزشي

است تا  و اثربخش كامل كافي اطمينان حاصل كنيد كه تدريس شما به اندازه .5
  .(UCL, 2016)تمام فراگيران دوره توانايي بالقوه خود را بروز دهند 

  
  پوردانشگاه صنعتي نانيانگ سنگا

واقع شده  سنگاپور در جنوب غربي كشور )Nanyang(دانشگاه صنعتي نانيانگ 
هاي جوان دنيا قرار دارد. در رتبه اول در ميان برترين دانشگاه ين دانشگاه،ا .است 

ترين كالج دانشگاه صنعتي نانيانگ است. از طريق كالج مهندسي دانشگاه، بزرگ
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- هاي در سطح جهاني، ارتباطات قوي با غولهاي ارتباط با صنعت، پژوهشبرنامه
هاي معروف مهندسي در سراسر جهان، اين كالج هاي صنعت و همكاري با دانشكده

  دهد.دانشجويان را فراتر از مرزهاي آكادميك سنتي آموزش مي
   مدت دانشگاه چنين آمده است:هاي كوتاهدر صفحه دوره

طور مداوم در حال هاي جديد بهورياكنيم. فنما در عصر تغييرات زندگي مي"
منظور دهند. بهظهور هستند، و طريقه انجام كسب و كارها را تحت تاثير قرار مي
هاي تكنولوژيكي حفظ مزيت رقابتي، شما و سازمانتان بايستي در كنار اين پيشرفت

هاي كاري خود را به روز كنيد. دانش كليد موفقيت بايستيد و بر طبق آن، شيوه
 آينده است.شما در 

هاي مربوطه و اي با دورهمهارت هاي خود را براي توسعه شخصي و پيشرفت حرفه
هاي ايم، ارتقا دهيد. براي كسب مهارتعملي كه ما براي شما طراحي كرده

اي هاي مهندسي ما كه توسط هيئت مهندسين حرفهتخصصي و يا يادگيري از دوره
كنيم كه جود دارد. ما به شما كمك ميبراي شما و مورديتاييد شده است، هميشه 
  ."توانيد به حداكثر توان خود برسيدبنابراين مي -مزيت رقابتي ايجاد كنيد 
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توسط دانشگاه رهبري و تيم سازي  مدت كه در حوزههاي كوتاهاي از دورهنمونه
  آورده شده است. شود در جدول زيرنانيانگ ارايه مي

  رهبري و تيم سازيمدت در حوزه هاي كوتاهدوره
 تاريخ برگزاري دوره  مدرس  عنوان دوره

دستيابي به مزيت هاي روانشناختي در 
 رهبري

- Mr Lim, Say Teck 
Richard 

  2018مي  9و  8
 2018مي  6تا  5

هاي ضروري براي مديران مهارت
 Mr Theyagu, Daniel -  جديد

  2018سپتامبر  26تا  25
  2018نوامبر  2تا  1

 Mr Lim, Say Teck - كليدي براي مديران هايصالحيت
Richard 17  2018دسامبر  18تا  

چگونه  –هوش اجتماعي براي رهبران 
شان تاثير مثبت بر افرادي كه رهبري

  مي كنيد؛ بگذاريد
- Mr Theyagu, Daniel 8  2018نوامبر  

 Dr Fernando, Kevin - رهبري اجرايي استراتژيك
Vince 

  2018جوالي  31تا  30
 2018دسامبر  12تا  11

تفكر استراتژيك و مديريت پويا براي 
  مديران مياني

- Dr Fernando, Kevin 
Vince 

  2018آگوست  14تا  13
 2018اكتبر  5تا  4

 Ms Ernest, Madeline -  هنر مديريت افراد 
  2018اكتبر  16تا  15
 2018نوامبر  8تا  7

 Mr Lim, Say Teck - حل مساله از طريق تفكر سيستماتيك
Richard 

  2018ژوئن  19تا  18
 2018نوامبر  2تا  1

  
ي كوتاه مدت كه توسط هاشود، يكي از دورههمانطور كه در جدول مشاهده مي

است. اطالعات هاي ضروري براي مديران جديد ، مهارتشوددانشگاه برگزار مي
  بيان شده است:ه است؛ به صورت زير كه توسط دانشگاه ارايه شدمربوط به دوره 

براي موفقيت در هر كسب و كار الزم است تا مديريت اثربخش داشت. در اين دوره، 
ش هيجاني، هاي هوگذاري وقت خود را براي توسعه مهارتشما ارزش سرمايه

-و تصميم مسالهكننده هاي كليدي مديران موثر، تبديل شدن به يك حلعادت
هاي جديد كه به نفع سازمان و اثربخشي گيرنده و ايجاد خالقيت در يافتن فرصت

  آن است، ياد خواهيد گرفت.
 در انتهاي دوره، شما قادر خواهيد بود: :اهداف
 ؛دار با استفاده از قدرت تاييد مثبتايجاد رابطه معني 
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 ؛ايجاد رابطه مثبت با ديگران در سازمان  
 ؛هاي حل مسائل موثربرطرف كردن شكاف عملكرد با مهارت 
  ؛طور موثرگيري بهبراي تصميميادگيري 
 ؛حفظ ثبات و از بين بردن تفكر غير ممكن ،تفكر ،تنظيم هدف  
 ؛حل مناقشات و كار به سوي يك پارادايم پيروزي 
 برد؛-استفاده از هنر مذاكره براي دستيابي به نتيجه برد 
 تبديل شدن به مدير كه همه دوست دارد با آن كار كند. 

  
  دانشگاه يورك 

هاي گوناگون  و پيشتاز در رشتهسومين دانشگاه بزرگ كانادا  (York)دانشگاه يورك 
هاي كوتاه مدت و مدارس تابستاني ارايه دانشگاه دورهاين  دانشگاهي در كانادا است.

هاي مورد عالقه سفر به مكان ،ها شامل حضور در كالس و همچنيندهد. دورهمي
مدت كه توسط هاي كوتاهمشخصات مدارس تابستاني و دوره محلي و تاريخي است.

 صورت زير است:شود، بهدانشگاه ارايه مي
 ًاي با تمركز بر يك رشته تحصيلي هاي دو هفتهدوره مدارس تابستاني: معموال

 است.
 اي كه در تمام طول سال هاي يك تا شانزده هفتههاي كوتاه مدت: دورهدوره

هايي مانند ارتباطات و آگاهي بين خود را بر روي حوزه شوند و تمركزاجرا مي
  دهند.قرار ميتخصصي  هاي ديگرحوزه ،فرهنگي و همچنين

 هاي ارايه شده توسط دانشگاه يورك عبارتند از:مزاياي دوره
 هاي علمي، ارتباطي و زبان انگليسي.توسعه مهارت 
 عنوان يك تيم در يك ها، مانند كار كردن بهافزايش اعتماد به نفس و مهارت

 المللي.محيط بين
 المللي و آگاهي بين فرهنگي و ديدار با مردم كشورهاي بهبود ديدگاه بين

 ديگر در ميان جامعه متنوع كاركنان و دانشجويان.
 هاي تفكر و انديشيدن بهبود شيوه(www.york.ac.uk).  
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و  زبان انگليسيهاي ارتباطي به مدت در راستاي توسعه مهارتهاي كوتاهدوره
-المللي طراحي شده است. اين دورهانداز بينآگاهي بين فرهنگي و چشم ،همچنين

-هاي همكار و شريك يورك در سراسر جهان ارايه ميها به دانشجويان دانشگاه
 شوند.

شود، موضوعات زير را هاي كوتاه مدت كه توسط دانشگاه ارايه ميدورهموضوعات: 
 شود:شامل مي

  ؛پروژهكار 
 ؛هاي مطالعه و ارائهمهارت 
 كسب و كار؛ 
 (مانند بازاريابي و استراتژي كسب و كار) ؛مديريت 
 ؛هاي آيلتستوسعه مهارت 
 ؛هاي مبتني بر جامعهپروژه 
 ؛بهبود تلفظ، واژگان و دستور زبان در زبان انگليسي 
 ؛خالقيت 
 ؛صالحيت بين فرهنگي 
 ؛تفكر انتقادي 
 پذيري.اشتغال 

كنيد كه به شما امكان شما پروژه تحقيقاتي كوچك را تكميل ميمحتواي دوره: 
پروژه  ،هاي تحقيقاتي خود را توسعه دهيد. در پايانگروهي و مهارتدهد كارمي

كنيد. همچنين، ه خواهد شد و در يك جلسه بحث سمينار شركت مييشما ارا
موضوعات كليدي فرهنگي  توانند بينش كارشناسي را نسبت بهسخنرانان مدعو مي

  ه دهند.يو علمي ارا
كشد مدت از يك تا شانزده هفته طول ميهاي كوتاهدوره مدت زمان:

(www.york.ac.uk). 
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  دانشگاه تهران
هاي كشور است و از اين دانشگاه با تعبير  دانشگاه تهران از جمله معتبرترين دانشگاه

-شده است. در صفحه مربوط به آموزشياد  "نماد آموزش عالي"و  "دانشگاه مادر"
-ها، توانمندهاي آزاد دانشگاه چنين بيان شده است كه يكي از وظايف مهم دانشگاه

هاي تخصصي رشته تحصيلي و نيز، سازي اقشار مختلف جامعه در زمينه توانايي
هاي هاي كشور براي ارايه آموزشها و دستگاههاي سازمان پاسخگويي به درخواست

هاي موجود در كاربردي به آنان است. با توجه به محدوديت ظرفيت ايحرفه
هاي عمومي و هاي متنوع آموزشسيستم رسمي آموزش، توسعه و تنوع جريان

مهم ترين دوره هاي  صورت غير رسمي در دانشگاه امري ضروري است.تخصصي به
  :در دانشگاه تهران شامل موارد زير است» آموزش آزاد«

 وزش تكميلي براي دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات بازآموزي و آم
  آموزش عالي، 

 آموزش مورد نياز و عالقه جامعه  
 آموزش تخصصي كاربردي مورد نياز بازار كار و صنعت  
 آموزش ضمن خدمت كاركنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي  
 آموزش دوره هاي تخصصي و تطبيقي با كاركردهاي حرفه اي  
 موزشي كوتاه مدت براساس شيوه نامه ايجاد و اجراي دوره هاي آارايه دوره

  .1396/7/24هاي كهاد مصوب 
  

مدت كه توسط هاي كوتاهدر ادامه، بطور مشخص، مشخصات تعدادي از دوره
الزم به ذكر است  شود؛ ارايه شده است.هاي كشورهاي مختلف برگزار ميدانشگاه

- هاي كوتاه مدت را ارايه مياز دورهاي هاي مورد بررسي طيف گستردهكه دانشگاه
ها، سعي ها و عدم امكان پرداختن به تك تك دورهكنند. با توجه به گستردگي دوره

-كه از هر دانشگاه مورد بررسي يك دوره به همراه مشخصات، معرفي شود. به شد
اي تحت عنوان خالقيت و نوآوري عنوان نمونه، در دانشگاه آزاد آمستردام دوره

ه شود كه مشخصات اين دوره در ذيل آورده شده است. همچنين، اين نكتر ميبرگزا
در چند هاي مرتبط در يك زمينه تا دوره نيز الزم به ذكر است كه تالش شد
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اي بهتر وجوه شباهت و گونهدانشگاه مختلف مورد شناسايي قرار گيرد تا بتوان به
يط زيست و روش شامل: محاصلي  دو حوزهتفاوت را بررسي كرد. بر اين اساس، 

  ، به شرح زير، بررسي شد: هاتحقيق و تحليل داده
 هاي آموزشي كوتاه مدت كه در زمينه محيط زيست برگزار اي از دورهنمونه

علوم و مديريت (دانشگاه استنفورد)،  علوم و فناوري زيست محيطيشود: مي
حفاظت از نظارت و )، دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي( زيست محيطي

  )آزاد بريتانيا دانشگاه(زيست محيط
 آموزشي كوتاه مدت كه در زمينه روش تحقيق و تحليل هاي اي از دورهنمونه

)، همپتون دانشگاه ساوت( هاي پژوهش كميروش شود:ها برگزار ميداده
 ها براي علوم اجتماعيتحليل داده(دانشگاه كنت)،  هاي كميپژوهش

 معرفي تحليل داده ها با استفاده از اكسل)، مؤسسه فناوري ماساچوست(
 )دانشگاه رايس(
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  دانشگاه آزاد آمستردام  نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه
دانشگاه آزاد آمستردام يك دانشگاه شناخته شده در شهر پر جنب و جوش 

به  مليت، ،اتاعتقاد اين دانشگاه متنوع در فرهنگ، آمستردام هلند است.
  .شودشناخته ميعنوان منبع نوآوري و پيشرفت 

  and Innovation Creativityدوره كوتاه مدت   نام دوره

  معرفي دوره

ايع امروز هستند. نوآوري و خالقيت، عامل اصلي موفقيت در بسياري از صن
بندي هاي جديد، توسعه محصوالت و خدمات و فرمولوريآنها از جذب فنا

مدت كنند. دوره كوتاههايي براي حفظ مزيت رقابتي استفاده مياستراتژي
  شود.دانشگاه ارايه ميخالقيت و نوآوري توسط اين 

 در پايان دوره، فراگيران قادر خواهند بود:
 .درك نقش نوآوري از ديدگاه استراتژي بازاريابي 
 .درك روند نوآوري و نقش خالقيت در آن 
 .درك و پذيرش اصول تفكر 
  شناسايي، تجزيه و تحليل و توضيح يك مفهوم موثر و خالقانه كه منجر

 شود.به موفقيت نوآوري مي
 هاي نظري به موارد، تصاوير و نمونهستفاده از مفاهيم، چارچوب و مدلا -

 ها.
 .درك فرآيندهاي خالقانه فردي و گروهي 
 هاي ذاتي مديريت نوآوري.تشكيل تيم نوآورانه و درك چالش  

  ساختار برنامه

  محتواي دوره شامل موارد زير است: 
 ايجاد بنگاه جديد و كارآفريني، 
  سازمانيمديريت رفتار، 
 توان به عنوان استراتژيست موفق شدمباني استراتژي: چگونه مي، 
 ايجاد بنگاه جديد و كارآفريني  

  هفته   2  زمان
 وقت تمام  

Credit 3 ECTS 
   زبان ارايه
  دانشگاه پرديس در و حضوري  شيوه ارايه

  شرايط 
  شركت كنندگان

ويژه در حوزه بهمند به خالقيت و نوآوري، دانشجويان و متخصصان عالقه
مطالعات كسب و كار و سازمان، اقتصاد، علوم اجتماعي، روانشناسي 

ريت اجتماعي، بهداشت، رسانه ها و ارتباطات مطالعات، مهندسي، مدي
  فناوري، مديريت آموزش. 

پيش نيازهاي 
 علمي
  

  .هاي انگيزه خود را براي دوره الزم است تا متقاضياننامه انگيزشي
چرا اين موضوع؟ اين دوره كنند، بيان كنند: درخواست ميخاصي كه 

 كمك خواهد كرد؟ فردچگونه به حرفه آينده 
 رشته تحصيلي / رزومه 
 كارنامه تحصيلي 

  / دكتري ارشدسطح دوره: 
    هزينه ثبت نام
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  استنفورددانشگاه   نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه
جهان است كه در هاي  دانشگاه استنفورد يكي از معتبرترين دانشگاه

استنفورد، در نزديكي شهر سانفرانسيسكو در ايالت كاليفرنيا در كشور 
  آمريكا قرار دارد.

  علوم و فناوري زيست محيطي  نام دوره

  ساختار برنامه

  دوره آموزشي شامل:  
 انون ايده آل گازق  
 تعادل انرژي  
 نيمه عمر و زمان دو برابر شدن  
 خطر ابتال به استنشاق  
  و وابستگي به دمانرخ ثابت  
 پويايي جمعيت انساني  
 آب آشاميدني سالم  
 شيب هيدروليكي  
 محدود كردن مواد مغذي  

  هفته 8طول دوره  –تمام وقت   زمان
Credit 3 units alternative credits 
  انگليسي  زبان ارايه
  (در پرديس) حضوري  شيوه ارايه

شرايط شركت 
  كنندگان

  واجدين شرايط درخواست، شامل:
  سال سن داشته باشد 18حداقل  
 .از دبيرستان يا معادل آن فارغ التحصيل شده باشد  
  د را گذرانده باشتا قبل از اتمام دوره حداقل يك ترم كالج يا دانشگاه

  (دانش آموختگان دانشگاهي نيز واجد شرايط هستند).
 د؛ مطابق با يكي از روش هاي ي تسلط داشته باشبه زبان انگليس

  بخش الزامات بين المللي وب سايت. توصيف شده در

  يورور/كامل 2,715متقاضيان بين المللي:   هزينه ثبت نام
  يورو/كامل 2,715متقاضيان ملي: 
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   دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي  نام دانشگاه
دانشگاه دولتي پژوهشي دانشكده مطالعات شرقي و آفريقايي،   معرفي دانشگاه

است كه در  دانشگاه لندن  هاي تشكيل دهنده و از كالج انگلستان لندن در
(و   قاره آسيا كشورهاي اقتصاد و علوم انساني ،زبان ،حقوق زمينه
 تخصص دارد.   آفريقا ) وخاورميانه  منطقه

و ترين مراكز آموزش عالي دنيا براي آموزش  شده سواس يكي از شناخته
اين  ويژه خاورميانه است. پژوهش در موضوعات مربوط به آفريقا و آسيا به

 بندي دانشگاهي در بريتانيا رتبه بااليي دارد. دانشگاه در رده
  علوم و مديريت زيست محيطي  نام دوره 

  شامل: برنامه درسي  ساختار برنامه
 مقدمه: سيستم زمين و اجزاي آن  
 ژئوسفر  
 جو  
 هيدروسفر  
 كريوسفر  
 بيوسفر  
 تغيير محيط زيست  
 مدل سازي و نظارت بر محيط زيست  
 مديريت محيط زيست: رويكردها و اصول 
 هال و چالشيعلوم زيست محيطي و مديريت: مسا  

  انعطاف پذير از نظر زمان: نيمه ساختاريافته  زمان
Credit   
  انگليسي  زبان ارايه
  تركيبي  شيوه ارايه

 حمايت معلم:  
  بازخورد در صورت درخواستمداوم با پشتيباني 

 تعامل فراگيران  
  كار / تكاليف فردي (با بحث گروهي آنالين)، كار گروهي / تكاليف آنالين

شرايط شركت 
  كنندگان

شركت در دوره نياز به سطح بااليي از توانايي زبان انگليسي در خواندن، 
نوشتن و مهارت هاي مطالعه دارد. اگر انگليسي زبان دوم است، شايستگي 

در  600باشد، نمره  IELTSدر آزمون  7,0بايد حداقل برابر با نمره 
+ در نوشتن) در آزمون اينترنت 25+ (با 100) يا PBTآزمون كاغذي (

)iBT از متقاضيان ممكن است خواسته شود مداركي از توانايي زبان ارائه (
 دهند كه توسط شوراي بريتانيا يا يكي ديگر از اعضا تاييد شود.

  يورو/ماژول 1,170شركت كنندگان بين المللي:    هزينه ثبت نام
  :يورو/ ماژول 1,170اتحاديه اروپا  
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  The Open University UK  نام دانشگاه
  بريتانيا آزاد دانشگاه

 و  موك  مانند دورراه از آموزش اي رايانه هاي برنامه بريتانيا آزاد دانشگاه  معرفي دانشگاه
  .دهدمي ارايه مجازي آموزش

  زيست محيط از حفاظت و نظارت  نام دوره

  ساختار برنامه

  مقدماتي هايواحد
 براي را نياز پيش مواد - شناسي زيست علم -  مقدماتي واحد اولين 

  .كندمي فراهم مطالعه اصلي بلوك چهار
 قابليت ارزيابي ابزار دهنده هاراي - مالي ارزيابي -  مورد دومين 

  .باشدمي آلودگي كنترل هايگزينه اقتصادي
  :آموزشي هايدوره
 آب آلودگي كنترل :1 بلوك  
 نويز كنترل :2 بلوك  
 هوا كيفيت مديريت :3 بلوك  
 جامد هايزباله مديريت :4 بلوك  

  شود.ارايه ميصورت پاره وقت هبرنامه ب  زمان
  .ماه است 6وقت در حدود متوسط مدت زمان پاره

Credit 30 alternative credits 
  انگليسي  زبان ارايه

  آنالين  شيوه ارايه
  گري و پشتيبانييت مداوم با ارايه بازخورد، مربيحمايت مدرس: حما

شرايط شركت 
  كنندگان

 برنامه مديريت زيستعنوان يك گزينه در توان بهاين ماژول را مي-
خودي خود انتخاب توان آن را بهمحيطي دانشگاهي قرار داد و يا مي

  كرد.
 ليسانس عنوان بخشي از مدارك تحصيلي فوقاگر شما اين مدرك را به

كنيد، بايد آمادگي الزم را براي تحصيل در اين سطح داشته دريافت مي
يا معادل آن  باشيد. شما بايد يك مدرك ليسانس علوم يا مهندسي

  داشته باشيد و يك دانش خوب در مورد انگليسي داشته باشيد.
  (يا معادل آن) شما بايد با رياضيات و شيمي محض در سطح پيشرفته

  آشنا باشيد.
 هاي شما بايد با معادالت شيميايي و استفاده از آنها مربوط به واكنش

  شيميايي آشنا باشيد.
  يورو/ كامل 2,140اتحاديه اروپا:  شركت كنندگان عضو   هزينه ثبت نام
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 University of Southampton  نام دانشگاه
  همپتون دانشگاه ساوت

  معرفي دانشگاه

همپتون انگلستان واقع در ساوت پژوهشيدانشگاه ، همپتون دانشگاه ساوت
هاي  دانشگاه يكي از هشت مركز آموزشي درجه يك در پژوهشاين  است.

يافته به اين دانشگاه كه  هاي تخصيص بودجه. رود ميايمني سايبري به شمار 
هاي بريتانيا قرار  هاي پژوهشي حاصل شده، در ميان باالترين واسطه فعاليت به

   .دارد
  هاي پژوهش كميروش  نام دوره

  ساختار برنامه

هاي آنالين و تمرين در: اصول تجزيه و تحليل اين ماژول شامل سخنراني
ها، فرايندهاي نمونه داده ها، روش هاي جمع آوريآماري؛ انواع بررسي 

گيري، روش نمونه گيري (شامل نمونه گيري، نمونه هاي تصادفي ساده، 
نمونه گيري طبقه بندي شده و خوشه اي، نمونه گيري چند مرحله اي، 
نمونه گيري غير احتمالي)، اندازه نمونه، طرح پرسشنامه و پردازش داده ها؛ 

ي؛ فواصل اطمينان؛ تنظيم مقدمه اي بر داده هاي بين المللي؛ آمار توصيف
و تجزيه و تحليل واريانس.  tفرضيه و آزمون؛ آزمون مربع كاي؛ آزمون 

همبستگي و رگرسيون خطي ساده؛ فرضيه هاي رگرسيون؛ رگرسيون 
  لجستيك.

 برنامه بصورت پاره وقت ارايه مي شود.   زمان
  ماه است. 3متوسط مدت زمان پاره وقت  

Credit 10 ECTS 20 credits alternative credits 
  انگليسي  زبان ارايه

  شيوه ارايه

 شيوه ارايه: آنالين  
 انعطاف پذيري زمان  
 كامال ساختار يافته  
 
 پشتيباني مدرس: پشتيباني مداوم با ارايه بازخورد در صورت درخواست  
  تعامل فراگيران  

  كار گروه / تكاليف گروه آنالين

شرايط شركت 
  كنندگان

دانشجوياني كه داراي مدرك فوق ليسانس يا باالتر يا معادل  :فرايند انتخاب
  .آن هستند

دانشجويان بدون شرايط ورودي معمول ممكن است با تاييد، بر اساس تجربه 
بدون  بزرگسالكار مربوطه يا مدارك حرفه اي پذيرفته شوند. متقاضيان 

مي مدارك رسمي اما با تجربه مربوطه نيز مورد استقبال و پذيرش قرار 
  گيرند.
 .براي همه متقاضيان، دو معرف علمي مورد نياز است  

  يورو/سال 1,895  هزينه ثبت نام
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 University of Kent  نام دانشگاه
  دانشگاه كنت

  دانشگاهمعرفي 
واقع است. اين دانشگاه  كنت دانشگاه دولتي است كه در شهر، دانشگاه كنت

داراي مراكز تحصيالت تكميلي در اين دانشگاه تأسيس شد.  1965در سال 
  .شهرهاي بروكسل، آتن و پاريس است

  هاي كميپژوهش  نام دوره

  ساختار برنامه

  :اهداف يادگيري خاص
  انجام تجزيه و تحليل آماري، اعتبار، قابليت اطمينان؛ •
درك تفاوت بين آمار توصيفي (گرايش مركزي و پراكندگي) و آمار  •

  استنباطي (همبستگي، رگرسيون)؛
نشان دادن توانايي انتخاب روش صحيح تجزيه و تحليل آماري (شرح،  •

ورد مطالعه، همبستگي / ارتباط، استنتاج آماري) بر اساس سوال تحقيق م
  طراحي مطالعه و داده هاي موجود؛

حداقل يك توانايي اساسي براي خواندن، درك و گزارش / ارائه (به عنوان  •
  مثال، جداول، نمودارها)، نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون؛

حداقل توانايي اساسي براي انجام چندين فرم تحليل رگرسيون را با كمك  •
  ، اكسل).SPSSنرم افزار آماري (مانند 

  تمام وقت  زمان
  هفته 3مدت زمان: 

Credit 7 ECTS  
  انگليسي  زبان ارايه
  حضوري  شيوه ارايه

 پرديس دانشگاه  

شرايط شركت 
  كنندگان

  متقاضيان بايد:
در يك دانشگاه خارج از انگلستان يا در يك دانشگاه انگلستان تحصيل  •

  كند.
كارشناسي يا تحصيالت تكميلي اي براي تحصيل در مقطع هاي حرفهگزينه •

  در انگلستان.
  متقاضيان همچنين بايد:

هاي كمي و تحقيق، با آشنايي به نشان دادن عالقه و توانايي مطالعه روش •
يا معادل آن). اين يك دوره مقدماتي  GCSEدر رياضي  Bرياضي (حداقل 
را مفيد اند اين درس هاي كمي كار كردهكساني كه با روش ،است، بنابراين
  نخواهند يافت.

  عالقه به مسائل اجتماعي  •
  در هر مهارت. 5,5يا معادل آن با حداقل  IELTS 6.0داراي حداقل  •

  يورو/كامل 1,672بين المللي:   هزينه ثبت نام
  يورو/ كامل 1,672عضو اتحاديه اروپا: 
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  (مؤسسه فناوري ماساچوست) MIT  نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه

تي، دانشگاه خصوصي  آي مشهور به ام فناوري ماساچوستمؤسسه 
واقع در شهر كمبريج، در ايالت ماساچوست آمريكا است. اين دانشگاه 

 .شود شناخته مي (MIT) تي آي معموالً با نام اختصاري آن، يعني ام
ترين مراكز علمي تحقيقاتي در آمريكا و  اين دانشگاه يكي از مهم

هاي مهندسي رود و همه ساله جزو بهترين دانشگاه شمار مي جهان به
  شود. جهان انتخاب مي

  ها براي علوم اجتماعيتحليل داده  نام دوره

  ساختار برنامه

  :دنگير مي ياد فراگيران را آنچه
 آماري تحليل و تجزيه و احتمال دانش  
 ها داده توصيف و كردن خالصه نحوه  
 اجتماعي هاي برنامه ارزيابي مختلف هاي روش از اي پايه درك  
 كننده قانع بصورت نتايج ارايه  
 از استفاده ابزارهاي و ها مهارت R ها داده تحليل و تجزيه براي  

  زمان
  پاره وقت  

  ماه 3مدت دوره 
  ساعت هر هفته 14 تا 12

Credit   
    انگليسي  زبان ارايه
  آنالين  شيوه ارايه

آمادگي قبلي در مورد احتمال و آمار الزم نيست، اما آشنايي با جبر و   شرايط شركت كنندگان
  .حسابرسي فرض شده است

    هزينه ثبت نام
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 Rice University  نام دانشگاه
  دانشگاه رايس

  معرفي دانشگاه

، دانشگاه پژوهشي دانشگاه رايس يا ويليام مارش رايس دانشگاه
  است.  واقع شده تگزاس هيوستون  درخصوصي است كه 

تأكيد اين دانشگاه بر آموزش منجر به كوچك بودن بدنه دانشجويي و 
  .است كم بودن نسبت دانشجو به هيئت علمي

  معرفي تحليل داده ها با استفاده از اكسل  نام دوره

  ساختار برنامه

  :شامل دوره محتواي
 معرفي صفحه گسترده  
 توابع صفحات گسترده براي سازماندهي داده ها  
 مقدمه اي بر فيلتر كردن، جداول محوري و نمودارها  
 هاي پيشرفته و نمودارگراف  

  زمان
   وقت پاره :بندي زمان برنامه •
 ماه 1 وقت پاره زمان متوسط  
 4 هفته هر در ساعت 3-1 مطالعه، هفته  

Credit   
  انگليسي  زبان ارايه
  آنالين  شيوه ارايه

  الزامات علمي  شرايط شركت كنندگان
  آمار كسب و كار و تجزيه و تحليل تخصص در سطح مقدماتي.

  يورو/ ماژول 42شركت كنندگان بين المللي:   هزينه ثبت نام
  يورو/ ماژول 42شركت كنندگان ملي: 

  
هاي مختلف مدت گوناگوني توسط دانشگاهآموزشي كوتاههاي در ايران نيز دوره

ي هااي از دورهنمونهعنوان به MBAدوره شود كه در ادامه، مشخصات برگزار مي
  ارايه شده است. آموزشي، در سه دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، و صنعتي شريف،

  
  دانشگاه شهيد بهشتي  نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه
از  يكي و تأسيس شد 1338در بهمن ماه سال  يبهشت ديدانشگاه شه

 19 ،يساختمان اصل 57دانشگاه مشتمل بر . است رانيا يدولت يها دانشگاه
  باشد. يم يقاتيمركز تحق 9پژوهشكده و   10دانشكده ، 

  (مديريت اجرايي)   ايساله حرفهيك MBA دوره  نام دوره
-ميالدي پايه 1900اول  بار در دههدوره عالي مديريت كسب و كار نخستين   معرفي دوره
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  دانشگاه شهيد بهشتي  نام دانشگاه
گذاري شد. اين رشته با هدف تربيت مديران ارشد و مياني و آماده سازي 
كارآفرينان براي ورود به دنياي كسب و كار در جامعه صنعتي آمريكا شكل 

هاي دانشگاهي در سطح ترين رشته گرفت و به تدريج به يكي از محبوب
 .تبديل شدتحصيالت تكميلي در سراسر دنيا 

  MBA هاي دانشگاهي كه به در تمام دنيا سرعت رشد تعداد صندلي
انگيز است و امروزه بيشترين تعداد ورودي  شود شگفت اختصاص داده مي

  .تحصيالت تكميلي در كشورهاي توسعه يافته متعلق به اين دوره است

اهداف اجرايي 
  دوره

كارآفرينان از محيط  كمك به درك بهتر مديران اجرايي و  MBA هدف دوره
كسب و كار و مديريت به منظور موفقيت در كارشان است. دپارتمان مديريت 

اي دانشگاه شهيد بهشتي با هدف آموزش مديران يا عالقمندان به علم  حرفه
ها و   هاي تخصصي سازمان نوين مديريت در راستاي ايجاد تحول در بخش

زمان پس از كسب تجارب ها، طراحي، هدايت و رهبري تحول در سا شركت
هاي جديد در درون سازمان و يا  عملي در مديريت، كارآفريني با ايجاد فعاليت

هاي  اي و مطالعاتي در زمينه هاي جديد و ارائه خدمات مشاوره ايجاد سازمان
  .آغاز بكار نمود مديريتي به مديران

    ساختار برنامه

  زمان

 از:عبارتند طول دوره، دروس و ساعات آموزشي 
 :دوره پايه

 :ساعت از ميان دروس زير به انتخاب شوراي راهبري) 208چهار ترم اول (
 هاي مديريت و سازمانباني تئوريم 
 اصول حسابداري و مالي براي مديران 
 اقتصاد و مديريت مالي 
 رفتار سازماني 
 مديريت منابع انساني 
 مديريت بازاريابي 
 مديريت استراتژيك 
 مديريت عمليات 
 هاي اطالعات مديريتسيستم 
 اصول و فنون مذاكره/ اصول مكاتبات و مذاكرات تجاري 
 مباني كارآفريني 
 ها و سمينارهاي كاربرديكارگاه 

 : حدنصابي) - دوره تخصصي و گرايش (اختياري 
 ساعت) 104حداكثر دو ترم (

 دروس گرايش يا پروژه پاياني 
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  دانشگاه شهيد بهشتي  نام دانشگاه
 و يا تركيب دروس و پروژه  

Credit   
    زبان ارايه
    شيوه ارايه

  مخاطبان دوره

را » حرفه مديريت«مخاطبان اين دوره مديران، كارآفرينان و كساني هستند كه 
نند و كسب و كار خواهند در آينده كارآفريني كاند و يا مي انتخاب كرده

  MBA كنندگان در دورهاندازي كنند. طيف شركتشخصي خود را راه
از صنايع و سطوح مديريتي را شامل اي هدانشگاه شهيد بهشتي، سبد گسترد

  .شودمي

شرايط شركت 
  كنندگان

 داشتن مدرك كارشناسي معتبر 
 شركت در سمينار توجيهي 
 موفقيت در آزمون ورودي(GMAT) و در صورت نياز مصاحبه 
 تكميل مدارك ثبت نام 
  

ساله دانشگاه شهيدبهشتي، منوط به كسب نمره  يك MBA  حضور در دوره
  .، خواهد بودGMAT قبولي در آزمون

    هزينه ثبت نام
  

  دانشكده مديريت دانشگاه تهران  نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه

 يهجر 1334در سال  يتحت عنوان موسسه علوم ادار تيريدانشكده مد
 يايفرنيدانشگاه تهران و دانشگاه كال نيبه موجب عقد قرارداد ب يشمس
 ،يو خصوص يدولت ياداره سازمان ها يبرا رانيمد تيبه منظور ترب يجنوب

خود را با  تيو فعال ديگرد يدر دانشكده حقوق دانشگاه تهران راه انداز
اداره آن به  1336 وريآغاز نمود. از شهر ييكايآمر دياز اسات يگروه يكارهم

موسسه علوم « بنام  زيو موسسه ن ديواگذار گرد يرانيا ديمتخصصان و اسات
دانشگاه  يشورا بيبا تصو 1343. در سال افتينام  رييغت»  يو بازرگان يادار
دانشكده « نام به  رييبا تغ يمركز علم نيدانشگاه ها ا يمركز يشورا دييو تا

خود  يو پژوهش يآموزش يها تيبه فعال»  يبازرگان تيريو مد يعلوم ادار
دانشگاه  يبر اساس مصوبه شورا 1378ماه سال  يد خيادامه داد. در تار

گسترش آموزش  ي، براساس مصوبه شورا1379ماه  ريتهران و سپس در ت
»  تيريدانشكده مد«  هب يبازرگان تيريو مد ينام دانشكده علوم ادار يعال

  .افتي رييدانشگاه تهران تغ
  يكساله مديريت منابع انساني MBA دوره  نام دوره

-منظور پرورش كادر مورد نياز سازمانمديريت منابع انساني به MBA دوره  معرفي دوره
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  دانشكده مديريت دانشگاه تهران  نام دانشگاه
هاي ها و موسسات توليدي و خدماتي خصوصي، تعاوني و دولتي در حوزه

  مربوط به منابع انساني تهيه و تدوين شده است. 

  اهداف اجرايي دوره

هاي تحقيقي و عملي است كه به اي هماهنگ از فعاليتمجموعه ،اين دوره
  :دنبال دستيابي به اهداف زير است

 اي و اجرايي در زمينه مديريت پرورش و تامين نيروهاي حرفه
  منابع انساني 

 آميز فرايندهاي مديريت منابع سازي موفقيتطراحي و پياده
  هاها و بنگاهانساني در سطح موسسه

 هاي ويژه مديريت منابع ها و سياستدوين و ارزيابي، استراتژيت
  انساني
  هاي پژوهش و ي، روشاقتصاد –بكارگيري تحليل هاي مادي
  گيري مديريت منابع انسانيافزارهاي مناسب در فرآيند تصميمنرم

  ساختار برنامه

  ليست دروس دوره بدين صورت است: 
 طراحي ساختار سازماني كالن و تفصيلي و كارسنجي  
 تحليل شغل و گريدينگ شغلي  
 ريزي منابع انسانيس جذب و گريدينگ شاغلبرنامه  
 قتصاد كارحقوق و مزايا و ا 
 روابط كار و سالمت جامع منابع انساني و روانشناسي صنعي 
 مديريت منابع انساني ديجيتال 
 آموزش، يادگيري و مديريت دانش 
 مديريت عملكرد كاركنان و پاداش 
 هاتحليل و توسعه شايستگي 
 گري و منتورينگمربي 
 تيم سازي و توانمندسازي 
 مديريت استعدادها و جانشين پروري 
 پيشنهادات و نوآوري مستمر 
 حسابرسي و ريسك منابع انساني 
 هاشناسي سازمانها و فرهنگ سازماني و جامعهمديريت اخالق، ارزش 
 ريزي استراتژيك منابع انسانيبرنامه  

    زمان
Credit   
    زبان ارايه
    شيوه ارايه

    مخاطبان دوره
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  دانشكده مديريت دانشگاه تهران  نام دانشگاه

  نقشه راه

) تكميل فرم آنالين 1است: (مراحل ثبت نام و اجراي دوره بدين صورت 
) بررسي و 3) ارسال مدارك و سوابق تحصيلي و شغلي (2پيش ثبت نام (

احراز مدارك متقاضي توسط دانشكده مديريت دانشگاه تهران و برگزاري 
) پرداخت شهريه/ عقد 5) اعالم نتايج تاييد شدگان (4مصاحبه حضوري (

) ارزيابي پاياني و صدور 7( ) شركت در كالس ها6قرارداد/ ثبت نام نهايي (
  گواهينامه از دانشكده مديريت

    هزينه ثبت نام
  
   

  دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف  نام دانشگاه

  معرفي دانشگاه

دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف بر پايه تجربه عميق و 
به عنوان يك رشته  MBAطوالني مدت خود در طراحي و ارائه موفق دوره 
تر با صنعت كشور و مديران،  دانشگاهي و با رويكرد جديد به ارتباط عميق

هاي  ساله) را براي مديران شركت (يك MBAمدت  هاي كاربردي كوتاه دوره
 طراحي و به اجرا در آورده است. 89بزرگ و متوسط از سال 

ها  ناسان ارشد سازماناند كه مديران و كارش اي طراحي شده ها به گونه اين دوره
هاي تخصصي مختلف آشنا ساخته و  را با مفاهيم نوين مديريتي در حوزه

ها ايجاد  توانايي تدوين برنامه براي كسب موفقيت در فضاي رقابتي را براي آن
، در مدت MBAها ضمن در بر داشتن دروس ضروري دوره  نمايد. اين دوره

هاي مختلف را به مديران  ر حوزهيك سال دانش الزم براي مديريت كارآمد د
هاي كاربردي كوتاه مدت با گرايش عمومي و بعضاً با  نمايد. دوره منتقل مي

 …هاي خاص مانند مديريت بازار، فناوري، توليد و زنجيره تامين و  گرايش
  نفعان دوره قابل طرح و اجرا هستند. بسته با نياز ذي
هاي  ساتيد مجرب مديريت دانشگاهها را تركيبي از بهترين ا اساتيد اين دوره
باشند  يز فعال ميهاي متعدد صنعت ن نام كشور، كه در حوزه معتبر و صاحب

  دهند. تشكيل مي
  MBAمدت  هاي كاربردي كوتاه دوره  نام دوره

  معرفي دوره

 عبارتند از: ها هاي منحصر به فرد دوره ويژگي
 كشورترين اساتيد مديريت  گيري بهترين و مجرب به كار. 
 رعايت سطح و استانداردهاي آموزشي در دوره.

 .ساختار كامل دوره و تركيب مناسب دروس پايه مديريت
 به كارگيري متون و مطالعات موردي (Case Study)   به روز

 .موجود در دنيا
   آموزش مفاهيم تئوري با تأكيد بر نحوه به كارگيري مفاهيم در
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  دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف  نام دانشگاه
 .عمل
  محدوديت زماني مديرانها با  سازگاري برنامه كالس. 
  همراهي استاد و دستيار آموزشي (TA) با فراگير در طول دوره.  

  ساختار برنامه

 9ترم تحصيلي است. تعداد دروس دوره  4مدت اين دوره يكسال و متشكل از 
گردد. مدت  ه مييساعت آموزشي ارا 24باشد كه هر درس به مدت  درس مي

  ساعت مي باشد. 216زمان كل دوره 
  عبارتند از: هاي منحصر به فرد دوره ويژگي

 ترين اساتيد مديريت كشور گيري از بهترين و مجرب بهره  
 رعايت سطح و استانداردهاي آموزشي در دوره  
 ساختار كامل دوره و تركيب مناسب دروس پايه مديريت  
 ) به كارگيري متون و مطالعات مورديCase Study به روز (

  موجود در دنيا
  مفاهيم تئوري با تاكيد بر نحوه به كارگيري مفاهيم در آموزش

  عمل
 ها با محدوديت زماني مديران سازگاري برنامه كالس  
 استاد و دستيار آموزشي (  همراهيTAبا فراگير در طول دوره (  

  زمان

درس توسط اساتيد  9طول دوره به مدت يك سال بوده كه متشكل از تدريس 
ساعت تدريس و كل دوره  24هر درس شامل  باشد. مجرب و برجسته كشور مي

در عصرهاي چهارشنبه و  ها عموماً گيرد. كالس ساعت تدريس را در بر مي 216
شود كه مديران  بندي و برگزار مي روزهاي پنج شنبه با مالحظاتي زمان

  .ها شركت كنند كننده بتوانند با محدوديت زماني خود، به راحتي در آن شركت
Credit   

   ارايهزبان 
    شيوه ارايه

  مخاطبان

ها را مديران عامل، اعضاي هيات مديره، معاونين و مديران  مخاطبان اين دوره
هاي مختلف  هاي خدماتي، توليدي از حوزه ارشد و كارشناسان ارشد سازمان

هاي گوناگون  هاي خصوصي، تعاوني و دولتي در زمينه اقتصادي فعال در بخش
 .دهند تشكيل مي

 :باشد هاي آزاد دانشكده بر دو نوع مي هاي آموزش كلي دورهصورت به
 هاي سازماني؛ كه يك سازمان درخواست دوره اختصاصي براي دوره

آموزش تعدادي از مديران و كارشناسان خود را دارد و در اين حالت دروس 
- تواند بر اساس توافق طرفين برنامهقابل ارايه و زمان شروع و پايان دوره مي

توانند از طريق ها ميها براي درخواست اين دورهشود. مسئوالن سازمانريزي 
 .اقدام كنند” درخواست اجراي دوره” ثبت درخواست خود در بخش 



   43  هاي آموزشي كوتاه مدت در كشورهاي دنيا و .... بررسي تطبيقي دوره

 
 

  دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف  نام دانشگاه
 ه زمان هايي كصورت مستقل در دورههاي انفرادي؛ كه افراد بهدوره

 ها ازكنند. زمان آغاز اين دوره- نام ميثبت ،شودآن توسط دانشكده تعيين مي
-شود و عالقمندان ميسايت دانشكده مديريت و اقتصاد اعالم ميطريق وب

منتظر تماس ” فرم پيش ثبت نام”نند با ثبت مشخصات خود در قسمت توا
 .هاي جديد باشندهاي آزاد هنگام شروع دورهمسئوالن واحد آموزش
 باشد كه صنعت كشور هاي برگزار شده حاكي از اين مي بازخورد مخاطبين دوره

هاي مورد بحث در اين دوره بوده، دانش  كامالً نيازمند به كسب دانش در حوزه
ها داشته  التحصيالن اين دوره كسب شده تاثير شگرفي در روند كسب و كار فارغ

  .است

شرايط شركت 
  كنندگان

 هاي مورد تاييد حداقل مدرك كارشناسي از دانشگاه دارا بودن
  يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

 دارا بودن سابقه كار مناسب  
 آشنايي با زبان انگليسي  

  نامه گواهي

نامه نوع گواهي 3پذيران در طول دوره، يكي از  با توجه به ارزيابي عملكرد دانش
به ايشان » دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف«زير از سوي 

  تعلق خواهد گرفت.
 كنندگاني كه تمام دروس دوره  براي شركت نامه موفقيت: گواهي

  را با موفقيت سپري كنند.
 كنندگاني كه در تمام  براي شركت  نامه حضور در دوره: گواهي

  دروس دوره به ميزان كافي حضور داشته باشند.
 كنندگاني كه در  براي شركت نامه حضور در چند درس: گواهي

  كافي حضور داشته باشند. بعضي از دروس دوره به ميزان

  هزينه ثبت نام
  شهريه دوره

% آن در ابتداي دوره و 40باشد كه  ميليون ريال مي 160شهريه دوره برابر با 
  % پس از پايان ترم دوم اخذ خواهد شد.30% پس از پايان ترم اول و 30
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 بنديجمع

 تربيت و آموزش جانبههمه گسترشتوسعه اثرگذار است،  ي كه برعوامل از يكي

هاي آموزشي رشد كه هدف فعاليت، چراباشدمي متخصص ماهر و نيروي انساني
و  دانش فزاينده تحوالت هاي بالقوه انسان است.آگاهي، دانش، مهارت و توانايي

 به دانشگاهي تحصيالت كه آوردمي وجودبه را آموزشي جديدي نيازهايفناوري، 

 مدت نيازكوتاه آموزش هاي ديگري مانندآموزشبه  لذا، و پاسخگو نبوده تنهايي
 را آنان وهاي جديد آشنا ساخته ، افراد را با دانش و مهارتاين نوع آموزش .است

مدت يك دوره كوتاهو اجراي تدوين  برد.مي پيش فنون و علوم همراه پيشرفتبه
ريزي، طراحي، بازاريابي، اجرا، و ارزيابي. شود از جمله برنامهچند مرحله را شامل مي

پس از اجرا و ارزيابي يك ؛ براين اساس، است شوندهتدوين روندي مستمر و تكرار
هاي در جهت بهبود دورهنياز است كه به مرحله طراحي برگشت تا  دوره، معموالً

تدوين منظور بهبطوركلي،  دوره به روزرساني شود.آتي بازخوردها را دريافت نمود و 
عنوان دوره (الف)  :، از جملهرا بايد مدنظر قرار داد اصلي دوره كوتاه مدت چند آيتم

طول دوره آموزشي چه مدت (ج)   ضرورت و كاربرد دوره چيست؟(ب)  چيست؟
(و) مدرسان دوره  كنندگان دوره چه شرايطي را بايد دارا باشند؟شركت(د)  است؟

نحوه (ي)  شيوه آموزش به چه صورت است؟(ه)  هايي را داشته باشند؟چه صالحيت
 ارزيابي فراگيران به چه صورت است؟

اي تطبيقي در اين هاي آموزشي لزوم انجام مطالعهطراحي و برگزاري اثربخش دوره
مدت هاي كوتاهدوره طلبد و لذا، مطالعه حاضر به اين مهم پرداخت.حوزه را مي

هاي آموزشي در شوند. اين دورهبرگزار ميهاي سراسر دنيا مختلفي توسط دانشگاه
زيست، هاي مختلفي از جمله مباحث مديريتي، مباحث روانشناختي، محيطحوزه

هاي مختلف كه شامل هاي تحقيق، علوم و فناوري، و غيره و در گسترهآمار و روش
هاي علمي تا مباحث پيشرفته را مباحث پايه و مقدماتي مربوط به هريك از حوزه

ا توجه به سطح ارايه متفاوت است و هاي آموزشي بشود. محتواي دورهمي شامل
معموالً در معرفي دوره و ساختار برنامه به سرفصل دوره و اهدافي كه در انتهاي 

-رود اشاره شده است و در نتيجه، متقاضيان هر دوره آموزشي كوتاهدوره انتظار مي
مدت قادر خواهند بود تا با توجه به اطالعات ارايه شده ارزيابي نمايند كه آيا دوره 
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يكي از مواردي كه در طراحي  شان است و يا خير.برآورده كننده سطح انتظارات
هاست. نتايج گيرد، زمان برگزاري دورهمدت مورد توجه قرار ميهاي كوتاهدوره

صورت جدول زير توان بهمدت را مي هاي كوتاهبررسي در خصوص زمان دوره
  خالصه كرد.

  
/ انعطاف  پاره وقت  تمام وقت  

  توضيحات  پذير
  هفته 2    *  دانشگاه آزاد آمستردام
  هفته 8    *  دانشگاه استنفورد

دانشكده مطالعات شرقي و 
    *    آفريقايي

  ماه 6حدود   *    بريتانيا آزاد دانشگاه
  ماه 3  *    همپتون دانشگاه ساوت
  هفته 3    *  كنت دانشگاه

مؤسسه فناوري 
  ماه 3  *    ماساچوست
  ماه 1  *    دانشگاه رايس

  
اي محتو نوع و مدت بستگي بههاي كوتاهول دورهطشود همانطور كه مشاهده مي
هايي كه به دورهماه متغير باشد.  تواند از چند روز تا چنددوره متغير است و مي

هاي پاره وقت در تري دارند و دورهكوتاهشوند مدت زمان صورت تمام وقت ارايه مي
ريزي طول مدت برگزاري دوره شوند. براين اساس، در برنامهطي چند ماه ارايه مي

كنند ها شركت ميكه افرادي كه در دورهالزم است تا به چند مورد توجه نمود؛ اين
رت تمام توان دوره را به صوها دارند و آيا ميآيا وقت كافي براي شركت در كالس

ها از نظر زمان انعطاف پذير باشند، كه در وقت برگزار كرد؟ و يا الزم است تا دوره
  اينصورت زمان بيشتري براي تكميل يك دوره موردنياز است.
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ها، نتايج حاكي از سه نوع برگزاري دوره بود كه در خصوص شيوه برگزاري دوره
ها در جدول زير خالصه شده عبارتند از حضوري، غيرحضوري، و تركيبي. يافته

  است. 
  

  تركيبي  غير حضوري  حضوري  
      *  دانشگاه آزاد آمستردام
      *  دانشگاه استنفورد

دانشكده مطالعات شرقي 
  *      و آفريقايي

    *    بريتانيا آزاد دانشگاه
    *    همپتون دانشگاه ساوت

      *  دانشگاه كنت
فناوري  مؤسسه

    *    ماساچوست

    *    دانشگاه رايس
  

هايي كه بصورت دهنده اين است كه معموالً دورههاي دو جدول، نشانبررسي يافته
هاي پاره وقت، برند و در دورهشوند، از شيوه حضوري بهره ميتمام وقت ارايه مي

آموزشي به منظور بهينه سازي دوره  شود.شيوه غيرحضوري و تركيبي ديده مي
شود كه طول دوره آموزشي نه بسيار كوتاه و نه بسيار كوتاه مدت، پيشنهاد مي

طوالني مدت باشد. لذا، الزم است تا زمان دوره متناسب با محتواي آموزشي 
هاي كوتاه مدت، الزم است كه درصدي از در برخي دورههماهنگ شود و حتي 

ثال، چنانچه قرار باشد دوره به عنوان م زمان دوره به صورت عملي ارايه شود.
اي مانند تدوين طرح كسب و شود، نتيجهآموزشي كه در حوزه كارآفرين ارايه مي

ريزي دوره مورد توجه قرار گيرد. كار داشته باشد، الزم است تا اين زمان در برنامه
موضوع ديگري كه مهم است و در برنامه ريزي ها بايد لحاظ شود فاصله زماني 

ف دوره است. آيا جلسات بايد به صورت فشرده برگزار گردد يا با جلسات مختل
گيري براي اين فاصله زماني؟ و بهترين فاصله زماني چقدر بايد باشد؟ در تصميم
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كنندگان، به موضوع تقويت و شرايط شركت موضوع بايد عالوه بر در نظر گرفتن
هاي حوزه هاي قبل است. در بعضيكردن مطالب ارايه شده جلسهنفراموش 

كنندگان بايد در ساعاتي به تمرين مطالب فراگرفته شده بپردازند. آموزشي، شركت
آماري باشد، الزم است تا دروس افزارهاي عنوان مثال، چنانچه دوره در زمينه نرمبه

فراگرفته در منزل تمرين شود و لذا، در تنظيم فاصله بين جلسات بايد اين موضوع 
  را مدنظر قرار داد.

- ريزي دوره آموزشي كوتاه مدت مدنظر قرار مييكي ديگر از مواردي كه در برنامه
براساس نظر است كه اين موضوع مدت هاي كوتاهظرفيت پذيرش دورهگيرد، 
عالوه  شود.كنندگان و با توجه به امكانات گروه آموزشي مربوطه پيشنهاد ميبرگزار

-كت كنندگان تاثيرگذار خواهد بود؛ بهبر اين، ماهيت دوره آموزشي نيز بر تعداد شر
، الزم است تا تعداد داردهاي عملي هايي كه نياز به فعاليتعنوان مثال دوره

ها با كيفيت كننده كمتري در هر كالس حضور داشته باشند تا كالسشركت
-هايي كه به صورت غيرحضوري و آنالين برگزار مي. در كالسبيشتري برگزار شود

ها در خصوص نام كرد. يافتهتعداد بيشتري شركت كننده را ثبتتوان شود، مي
نامه دوره آموزشي نشان داد كه با توجه به نوع دوره و محتواي آموزش، هزينه ثبت

، هزينه ثبت نامعبارت ديگر، شود. بهكنندگان اخذ ميهاي مختلفي از شركتهزينه
 عملي و نظري و متناسب بابا توجه به طول دوره و شيوه برگزاري دوره و ساعات 

  شود.ها پيشنهاد و تصويب ميورد هزينهبرآ
هاي دهنده محيطامل تشكيلوترين عمهماز جمله منابع انساني به ويژه مدرسان، 

، مدرس ي كوتاه مدتآموزش هايدوره از جمله اركان اساسيلذا،  .آموزشي هستند
نسـبت بـه دانـش روز آگاهـي است. مدرسان، بـراي ايفـاي نقـش خـود بايـد دوره 

هـا و فنـون كارگيـري روش كافـي داشـته و بتواننـد ايـن اطالعـات را بـا به
هاي كوتاه مدت هاي صورت گرفته در دورهبررسي .مناسـب تدريـس انتقـال دهنـد

هاي پيشرو برگزار شده، الگوي يكسان و مشابهي در خصوص كه توسط دانشگاه
عبارتي، الزامي بر بكارگيري هاي كوتاه مدت نشان نداد و بهكادر آموزشي دوره

استادان دانشگاه و يا استادان و متخصصاني كه از اعضاي دانشگاه نبودند، براي 
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هاي كوتاه مدت برگزار شده توسط دانشگاه وجود نداشت و تالش بر تدريس دوره
به تخصصي  ها و تخصص مدرس، نسبتاين بود كه با ارايه مختصري از فعاليت

  ها به متقضايان اطمينان داده شود.بودن و اثربخش بودن دوره
مدرس بعد از . است و ارزيابي سيتدر انتخاب روش ،مهم آموزش ديگر اركاناز 

 ديبا يريگميتصم نيرا انتخاب كند و در ا سيتدر مناسب روش ديانتخاب محتوا با
موضوع و  يمحتوا ران،يفراگ يهايژگيو و اتيخصوص آيتم شامل:به سه 
اين نكته را بايد مدنظر قرار داد كه  .توجه داشته باشد يزمان يهاتيمحدود

هاي تدريس في نفسه خوب يا بد نيستند. بلكه نحوه و شرايط هيچكدام از روش
پس از اتمام دوره آموزشي،  شود.مي شاناثربخشياستفاده از آنهاست كه باعث 

آيد تا برآن اساس، بتوان ميزان يادگيري فراگيران و عمل ميارزيابي از فراگيران به
 هاي آموزشيارزيابي بخش مهمي از دورهدستيابي به اهداف تعيين شده را سنجيد. 

كنندگان در رابطه با نتايج يادگيري از طريق آن پيشرفت شركتو  مدت استكوتاه
براي داد كه  بررسي نشاندر نهايت،  شود.دستاوردهاي كلي يك دوره ارزيابي ميو 

-ميگواهينامه پايان دوره صادر مدت كوتاهآموزشي هاي كنندگان در دورهشركت
  رسد.ميو به امضاي مسئولين ذيربط  شود

هاي برتر دنيا با توجه به نيازهاي شناسايي ها نشان داد كه دانشگاهبطوركلي، يافته
، عالوه بر ايننمايند. مدت ميهاي آموزشي كوتاهشده، اقدام به برگزاري دوره

هاي برگزار موضوع مهمي كه قابل ذكر است، بحث تضمين كيفيت و ارزيابي دوره
طرق متفاوتي هاي آموزشي در كشورهاي مختلف بهتضمين كيفيت دورهشده است. 
 برگزاريو  تدوينمكانيسم داخلي براي تضمين كيفيت  :گيرد، ازجملهصورت مي

سسات ومالزم است هاي مربوطه. توسط سازمان مدت و بررسي هاي كوتاهدوره
از  ،توجه كنند يبه الزاماتكنند برگزار ميمدت هاي كوتاهآموزش عالي كه دوره

ها هاي سازماني؛ حكمراني و هماهنگي؛ فرايندها و روشچارچوب سياستجمله: 
و مدت؛ سيستمي براي تاييد و ثبت دوره؛ قوانين براي طراحي و توسعه دوره كوتاه

كنندگان؛ منابع تدريس و نام شركتمقررات مربوط به بازاريابي دوره و ثبت
يادگيري مناسب و فرآيندهاي مناسب؛ استراتژي و روش ارزيابي؛ صدور گواهينامه؛ 

براي بهبود  مبناييعنوان سيستم مديريت سوابق؛ و سيستم نظارت و بررسي به
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هاي آموزشي، موضوع خش دورهاز نكات مهم در برگزاري اثرب ديگر يكي مستمر.
يي كه هاتوسط پرسشنامه مدت معموالًهاي كوتاهيابي دورهارزارزيابي از دوره است. 

. بهتر است عالوه بر پرسشنامه، يردگشـود، صـورت مـيدر پايـان دوره توزيـع مـي
در پايان دوره با شركت فراگيران و اي تشكيل جلسهمانند نيز هاي ديگري از روش
هاي شركت نظرات و ديدگاهواحد آموزش نقطه و شود بهره گرفته انمتخصص

با عمق بيشتري بررسي كند و نتايج  آموزشي كنندگان را درباره اثربخشي دوره
هاي آموزشي دوره بازبيني و اصالح و به روز رساني حاصل از ايـن بحث و گفتگو، در

   .گيردقرار استفاده  موردجديد، 
-هاي مختلف برگزار ميههاي كوتاه مدت مختلفي توسط دانشگادورهدر ايران نيز 

هاي مختلف مانند دانشگاه تهران، دانشگاه كه توسط دانشگاه MBA؛ مانند شود
منظور برگزاري مناسب و به. شودشهيد بهشتي، و دانشگاه صنعتي شريف ارايه مي

هاي مختلفي در طراحي هاي آموزشي الزم است تا عالوه براينكه آيتماثربخش دوره
ارزيابي بطور دقيق هاي برگزارشده را شود، دورهها درنظر گرفته ميو اجراي دوره

ها تالش نمود تا بتوان نقاط قوت و ضعف را شناسايي كرده و در راستاي بهبود دوره
اي هاي آموزشي كوتاه مدت را بايد به صورت چرخهدوره تدوين و برگزاريكرد. 

- رسد، بلكه از آموزهبه اتمام نمي آموزشي ه پس از اجراي دوره، دورهدرنظر گرفت ك
همانطور  شود. در نهايت وهاي دوره در جهت بهبود هرچه بيشتر دوره استفاده مي

مدت نيازمند درنظر آموزشي كوتاه طراحي و تدوين هر دوره ،كه پيشتر بيان شد
هاي ري در زمينه آيتمگيگرفتن عوامل و معيارهاي چندگانه است كه تصميم

كنندگان، هزينه ثبت نام، و ساير مختلف مانند زمان برگزاري دوره، شرايط شركت
به اهداف برگزاري دوره دارد و لذا، اكتفاي صرف موارد با توجه به نوع دوره و 

  تجارب ساير كشورها در اين زمينه بسنده نيست.
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