
.............................:تاریخ

............................:شماره

.........................:پیوست
:عنوان دوره-1

تسلط توانایی آشنایی :                        سطح هدف-2

نگرش مهارتدانش:                      طه هدفحی-3

:  سایر:کارشناسان:               سرپرستان:مدیران:   تعداد شرکت کنندگان-4

:کل:         خارج از نواحی:           نواحی و شهرکهاي صنعتی:     تعداد شرکت کنندگان-5

: ورهتاریخ شروع و پایان د-6

:ساعت پایان:                            ساعت شروع:مدت دوره-7

ریال: هزینه سرانهریال:                                 هزینه کل-8

:          مدرك تحصیلی/رشته :                        نام مدرسخارجی داخلی :    مدرس-9

آموزش خارج از کار آموختن از راه دور خودآموزي کارآموزي حین کار :روش آموزش-10

:تکنیکهاي تدریس محتوا-11

ایفاي نقش شبیه سازي یادگیري در عمل کارگاهیپرسش و پاسخ سخنرانی

:سایر مراکز آموزشیفنی و حرفه اي آموزش سازمان :       مجري دوره-12

نتایج عملکرد یادگیري سنجش دانش :  معیار ارزیابی یا نتایج ارزیابی-13

: شماره تماس:                                         مسئول برگزاري-14

:مهر و امضاء برگزار کننده:               نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم -15

سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران
شرکت شهرکهاي صنعتی استان مرکزي

مرکز خدمات فناوري و کسب و کار اراك

اطالعات کلی دوره هاي آموزشیفرم 

.............................:تاریخ

............................:شماره

.........................:پیوست
:عنوان دوره-1

تسلط توانایی آشنایی :                        سطح هدف-2

نگرش مهارتدانش:                      طه هدفحی-3

:  سایر:کارشناسان:               سرپرستان:مدیران:   تعداد شرکت کنندگان-4

:کل:         خارج از نواحی:           نواحی و شهرکهاي صنعتی:     تعداد شرکت کنندگان-5

: ورهتاریخ شروع و پایان د-6

:ساعت پایان:                            ساعت شروع:مدت دوره-7

ریال: هزینه سرانهریال:                                 هزینه کل-8

:          مدرك تحصیلی/رشته :                        نام مدرسخارجی داخلی :    مدرس-9

آموزش خارج از کار آموختن از راه دور خودآموزي کارآموزي حین کار :روش آموزش-10

:تکنیکهاي تدریس محتوا-11

ایفاي نقش شبیه سازي یادگیري در عمل کارگاهیپرسش و پاسخ سخنرانی

:سایر مراکز آموزشیفنی و حرفه اي آموزش سازمان :       مجري دوره-12

نتایج عملکرد یادگیري سنجش دانش :  معیار ارزیابی یا نتایج ارزیابی-13

: شماره تماس:                                         مسئول برگزاري-14

:مهر و امضاء برگزار کننده:               نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم -15

سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران
شرکت شهرکهاي صنعتی استان مرکزي

مرکز خدمات فناوري و کسب و کار اراك

اطالعات کلی دوره هاي آموزشیفرم 

.............................:تاریخ

............................:شماره

.........................:پیوست
:عنوان دوره-1

تسلط توانایی آشنایی :                        سطح هدف-2

نگرش مهارتدانش:                      طه هدفحی-3

:  سایر:کارشناسان:               سرپرستان:مدیران:   تعداد شرکت کنندگان-4

:کل:         خارج از نواحی:           نواحی و شهرکهاي صنعتی:     تعداد شرکت کنندگان-5

: ورهتاریخ شروع و پایان د-6

:ساعت پایان:                            ساعت شروع:مدت دوره-7

ریال: هزینه سرانهریال:                                 هزینه کل-8

:          مدرك تحصیلی/رشته :                        نام مدرسخارجی داخلی :    مدرس-9

آموزش خارج از کار آموختن از راه دور خودآموزي کارآموزي حین کار :روش آموزش-10

:تکنیکهاي تدریس محتوا-11

ایفاي نقش شبیه سازي یادگیري در عمل کارگاهیپرسش و پاسخ سخنرانی

:سایر مراکز آموزشیفنی و حرفه اي آموزش سازمان :       مجري دوره-12

نتایج عملکرد یادگیري سنجش دانش :  معیار ارزیابی یا نتایج ارزیابی-13

: شماره تماس:                                         مسئول برگزاري-14

:مهر و امضاء برگزار کننده:               نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم -15

سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران
شرکت شهرکهاي صنعتی استان مرکزي

مرکز خدمات فناوري و کسب و کار اراك

اطالعات کلی دوره هاي آموزشیفرم 


	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text1: 
	Text21: 
	CheckBox2: Off
	CheckBox1: Off
	CheckBox4: Off
	CheckBox5: Off
	CheckBox6: Off
	CheckBox7: Off
	CheckBox8: Off
	CheckBox9: Off
	CheckBox10: Off
	CheckBox11: Off
	CheckBox12: Off
	CheckBox13: Off
	CheckBox14: Off
	CheckBox15: Off
	CheckBox16: Off
	CheckBox17: Off
	CheckBox18: Off
	CheckBox19: Off
	CheckBox20: Off
	CheckBox21: Off
	CheckBox22: Off
	CheckBox23: Off
	CheckBox3: Off
	CheckBox27: Off
	Text22: 
	Text10: 
	Text23: 


