ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺿﺮورت اﺟﺮای ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﮔﺰارﺷﯽ
ﺗﻬﯿﻪ و در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .
اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،وﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
روش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزﺷﯽ را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ در روش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ روش
ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺿﺮورت در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﻧﺼﻔﻪ روز ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ و در ﻃﻮل اﯾﻦ اﯾﻦ زﻣﺎن اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺸﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ﺳﻮال ﻃﺮح ﮐﻨﻨﺪ  ،ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ  .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮﻓﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ  .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﻮاره واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دوره اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﺰﯾﺰ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت آﻣﻮزش در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮده اﯾﺪ در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی روش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ  .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪون ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﯾﻪ دﻫﺪ  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از روزﻫﺎی آﻣﺎده
ﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد
ﺗﺎرﯾﺦ را ﻣﺸﺨﺺ و ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری  ،ﮔﺰارش آن را ﺑﺮای وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ آن
را اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  :ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورم  ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ و ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮔﯿﺮم .
ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪن و دﯾﺪن و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن  .ﻫﻤﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﺷﺪه در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
و دارای ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ و ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﯽ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﻼس ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود آﻧﻬﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ و ﮔﺮوﻫﯽ آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه آن
ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﻮب ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺗﺎﺗﺮ ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ از
ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ی ﺑﻪ اﻋﻀﺎ ﯾﺎری ﻣﯿﺪﻫﺪ اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ و اﻫﺪاف ﺟﺰﯾﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﻈﻢ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻاﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد  .ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ  .ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮاﯾﻦ
ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎ وﻓﻨﻮن رﻓﺘﺎری و ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ دراﺧﺘﯿﺎر داردﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد .
اﮔﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ  .ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﯾﮏ روش
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ  .ﻋﻘﺎﯾﺪ را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ .
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ﺷﺮوع ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  10ﺗﺎ  30دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ  .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎرﮔﺎه راﺑﺎ  3ﺳﺨﻨﺮان و زﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮآﻏﺰ
ﮐﺮد  .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در ﺻﺒﺢ روز اول اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺒﺢ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻋﺼﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻋﻤﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد  .اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﺷﺎداب و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط
ﮐﻨﺪ .از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ از ﻣﺜﺎل وﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و روش ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮ روی ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ  .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺮات ﺗﯿﻢ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ﺑﺪون اﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ آﻧﻬﺎ
ﻧﻘﺸﯽ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪه و آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﻘﺸﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ  .ﻫﺮ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از 20
دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  45دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ  .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ﺿﺮورت ﻧﺪارد

.ﭘﺲ از ﻫﺮ ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .
در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ  ،آﻣﻮزش ﮔﺮﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه راﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ
را ﻣﻄﺮح وﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪ  .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم م ﯾﺸﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺮﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﺴﻬﯿﻞ
ﮔﺮ و ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﮐﺎرﮔﺎه ﺿﺮوری اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ از ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﺎن روز اول اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎب ،ﺟﺰوه ،ﺑﺮوﺷﻮر و ﺣﺘﯽ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﺳﺖ .
در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ در ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ دوره ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد  .ارزﯾﺎﺑﯽ در اﺗﻤﺎم ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد  .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .

