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 مقدمه 

، سازمانها و افراد جهت تحقق اهداف با چالش فراوانی روبرو هستند مدیران امروزه بسیاری از  

مدیران سازمانها حسب وظایف محوله ، بیشتر زمان خود را در جلسات بسر می برند و عمدتا 

زمان کمی برای بروز آوری و دنبال کردن کلیه اخبار و اطالعات مرتبط با حوزه کاری خود دارند و 

ان اصلی همچنین در طول روز نیاز دارند مطالبی را از زبان اصلی بخوانند و یا ایمیل هایی را به زب

ارسال نمایند و همچنین نیازمند پایش شاخص های اقتصادی ، قیمت طال ، سکه ، ارز و سایر 

اطالعات مفید دیگر هستند تا بنوانند برای سازمان در کمترین زمان ممکن تصمیم سازی و یا 

مللی تصمیم گیری نمایند و این مهم بدون داشتن ابزارهای مناسب و بروز با استانداردهای بین ال

غیر ممکن است در همین راستا ، سازمان ها و مدیران پیشرو در جهت استفاده و توسعه 

ابزارهایی هستند که در کمترین زمان ممکن بتواند مدیران را جهت فعالیتهای جاری سازمان 

 حمایت کند 

 

  سمینار آموزشی نحوه برگزاری 

 ابزارهای کاربردی  به مدیران جهت  سمینار ارائه می شود و در این سمیناراین دوره به شکل 

 بروز آوری و سیستماتیک کردن فرآیند های آموزش داده می شود 

 هدف از برگزاری دوره : 

این سمینار در تالش است ضمن تعریف جایگاه و فلسفه ابزارهای جدید بروز آوری و ارتباطات 

با کمک این ابزارها سرعت عمل و قدرت مدیران را در فرآیند تصمیم سازی و مدیران با یکدیگر 

 تصمیم گیری افزایش دهد . 
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 اهداف رفتاری دوره :

و استفاده از ابزارهای مدیریتی معرفی شده در کارگاه ان می بایستی توانایی سفارشی سازی فراگیر •

 را داشته باشند .

 برنامه / سرفصل دوره : 

 برای مدیران در سازمان  بروز آوری و ارتباطاتفلسفه و جایگاه ابزارهای  •

  و نقش آن در جایگاه ابزارها آشنایی با ابزار نقشه ذهنی  •

 و کاربردهای آن   contextual Thesaurusآشنایی با  •

 Google Ad Wordsآشنایی با  •

  Alert Systemبروز آوری روشهای آشنایی با  •

 و کاربردهای آن برای تولید گزارشهای  مختلف Desktop searchآشنایی با  •

 آشنایی با ترجمه گوگل و ترجمه مایکروسافت  •

 مدیریت و کاربردهای آن در حوزه   Google Scholarآشنایی و کار با  •

  link inآشنایی با  •

 و کارکرد آن برای تهیه گزارش های سازمانی  Reference Managementآشنایی با  •

 Google Trendآشنایی با  •

 Google Calendarآشنایی با  •

 آشنایی با نرم افزارهای اصالت یابی منابع •

 آشنایی با نرم افزارهای ویرایش گرامر  و ترجمه  •

 آشنایی با روش های دسترسی به منابع اطالعاتی مورد نیاز  •

 آشنایی با اپلیکیشن های گوگل اسکالر  •

 آشنایی با اپلیکیشنهای اندروید با کاربردهای مدیریتی  •
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 طرح برنامه ریزی شده برای کارگاه 

 ساعت  6 طول دوره :

 مدیران  مخاطبین :

 03 تعداد شرکت کنندگان :

 محل برگزاری و امکانات کارگاه : 

امکان استفاده از اینترنت وایرلس برای کلیه فراگیران مهیا باشد ، فراگیران عالوه بر کامپیوتر / لپ تاب 

 مبایل با سیستم اندروید داشته باشند 

 گام های اجرایی و روش انجام کار : 

 () نام و نام خانوادگی ، مدرک تحصیلی ، سمت ، سابقه کار یست شرکت کنندگان در کارگاه ارائه ل •

 هماهنگی های الزم جهت مکان و تجهیزات آموزشی اجرای طرح  •

 اجرای دوره مطابق توضیحات طرح  •

 دریافت بازخورد از کارفرما و فراگیران  •

 نتایج حاصل از دوره : 

فراگیران پس از حضور در این سمینار می توانند ابزارهای کاربردی و بروز آوری را جهت مقاصد سازمان خود 

دسته بندی و بکار گیرند و زبان مشترک بین سایر مدیران در این حوزه ایجاد شود و بتوانند ابزارهای 

   وسعه دهند اضافه کنند و یا تجدیدی را در زمان های مقتضی برای مقاصد سازمان خود 


