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اّویت آهَزش ٍ برٍز رساًی اعالػات هذدکاراى اجتواػی بِ هٌظَر ارتماء  تحَالت اجتواػی حاکی از تغییر ٍ ًگاّی بِ

است. یکی از الذاهات هفیذ ٍ هؤثر در راستای افسایص آگاّی  اجتواػی ّای هختلفای آًاى در حیغِّای حرفِػولکرد

برخَردار  ّاییآهَزضی هؤثر بایذ از ٍیژگی ّای آهَزضی است. بی تردیذ یک دٍرُهذدکاراى اجتواػی برگساری دٍرُ

دگیری را بِ باضذ کِ بِ بْتریي ًحَ ًظر هخاعباى را جلب ًوَدُ ٍ فضایی ایجاد ًوایذ کِ باالتریي هیساى هطارکت ٍ یا

سازی یر لابل اًکار است. آهادُآًاى غ ایحرفِ در تَسؼِ فردی ٍّوراُ داضتِ باضذ. بازآهَزی هذدکاراى اجتواػی 

ّای آهَزضی با رٍیکرد ًَیي ّای ًَ ظَْر اجتواػی ًیازهٌذ دٍرُّا ٍ آسیبکاراى اجتواػی در هَاجِْ با پذیذُهذد

مذدکاران اجتماعی وه بسرگ گر»آگاّی از دیذگاُ هذدکاراى اجتواػی،  ٍ بِ هٌظَربر اساس اّویت هَضَع است. 

هایی دوره آموزشی مؤثر و کارآمذ بایذ دارای چه ویژگی یکسؤالی را با ػٌَاى:  «در تلگرام ایران

 هغرح ساخت. باشذ؟

جوغ آٍری گردیذ ٍ با رٍش تحلیل هحتَای گرٍّی  در  ایي هباحثِ تواهی ضرکت کٌٌذگاى ًظراتبر ّویي اساس 

هباحثِ فَق، یک دٍرُ آهَزضی  تحلیل لرار گرفت. از هٌظر هذدکاراى اجتواػی ضرکت کٌٌذُ درتجسیِ ٍ کیفی، هَرد 

ّای کِ تواهیت آى هَرد ًظر است ٍ دارای ٍیژگیٍ اجرا گردد  بایذ بِ هاًٌذ بستِ ای جاهغ ٍ ّذفوٌذ عراحی اثربخص،

 ٍ ارزیابی ضرکت کٌٌذگاى است. ضکلی ٍ هحتَایی آهَزضی، ساختار آهَزش دٌّذُّای گیرًذُ، ٍیژگیردی آهَزش ف

تَاًوٌذسازی ّر چِ بیطتر هذدکاراى اجتواػی در  بستری برایّای آهَزضی، تَجِ بِ اثربخطی ٍ کارآهذ بَدى دٍرُ

ِ ًْادّای برگسار کٌٌذُ از هٌظری جاهغ بِ ًوایذ ٍ ضایستِ است کفراّن هیّا ٍ هسائل اجتواػی را هَاجِْ با آسیب

 ّا ّوت گوارًذ.عراحی ٍ اجرای ایي دٍرُ

 دّذ.ّای حاصل از ایي هباحثِ را ًطاى هیجذٍل زیر یافتِ
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 باٍر ٍ ًگرش افراد
 توایل بِ ضرکت

 اًگیسُ
 خاللیت

 ّذف داضتي

 
 ّای ضرکت کٌٌذگاىٍیژگی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 

 

به مثابه  آموزشیطراحی دوره 

 بسته جامع و هذفمنذ
 
 

      
 
 
 
 

         
    

 ّای ارتباعی هؤثربرلراری هْارت
 خلك بارش فکری

 ترغیب بِ هطارکت اػضا
 ّای هؤثر آهَزش )تطَیك، تٌبیِ، بیاى هؤثر(رٍش

 ًطاط هحَری
 تسلظ ػلوی بر هَضَع

 بازآهَزی اعالػات
 تٌاسب تخصص ٍ آهَزش

 
 
 

 دٌّذگاى آهَزشّای ٍیژگی

 ّوگي بَدى اػضا
 هکاى آهَزش

 ّای آهَزشرٍش
 تصَیری -استفادُ از ابسارّای آهَزضی صَتی

 هذیریت زهاى
 ّای آهَزضیتذاٍم دٍرُ

 اختیاری بَدى ضرکت در دٍرُ
 السام بِ ضرکت در دٍرُ با تَجِ بِ ًیاز جاهؼِ ّذف

 ػذم تجاری سازی دٍرُ آهَزضی

 
 
 
 

 ساختار ضکلی دٍرُ آهَزضی

 پیَستگی هغالب آهَزضی
 بْرُ هٌذی از تٌَع

 بَهی سازی آهَزش
 کاربردی سازی آهَزش

 ارائِ هغالب ًَیي
 هحتَا بِ هثابِ ٍالؼیت

 هحتَا بِ هثابِ ًیاز

 
 
 

 ساختار هحتَایی دٍرُ آهَزضی

 ارزیابی ضرکت کٌٌذگاى با استفادُ از پیص آزهَى
 ّای هرحلِ ایپرسص

 سٌجص هیساى هطارکت اػضا
 ارزیابی ضرکت کٌٌذکاى با استفادُ از پس آزهَى

 اهتیاز بِ هثابِ ترغیب ضرکت کٌٌذگاى

 
     
 ارزیابی ضرکت کٌٌذگاى    

 


