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   چكيده

كه  شود قيمت تلقي مي در زمره سرمايه انساني ذيسومي، انسان در صورتي  هاي هزارهدر سازمان
و به طور مستمر بوده مرتبط با شغل شي، مهارتي و نگرشي هاي دان شناس، داراي توانمندي خالق، فرصت

گر در  موريت واحد آموزش در اين خصوص، ايفاي نقش مداخلهأم. باشد ه دنبال بهبود عملكرد سازمانيب
هاي آموزشي به طراحي و ارايه دورهتحقق آن، به منظور  ظهور سرمايه انساني توانمند در سازمان است كه

تمامي سطوح سازماني و از آغاز ورود و استخدام تا قبل از بازنشستگي مبادرت متناسب براي پرسنل 
د، سبب براي انجام وظايف شغلي ارايه شو هاي آموزشي كه با هدف بهبود عملكرد افراد دوره. ورزد مي

ه ها ب آنان را در دوره عالقهو حضور با شور شود و  ارتقاي حس ارزشمندي فردي و سازماني در كاركنان مي
وري  اما نقش واقعي آموزش در توسعه منابع انساني، بهبود عملكرد سازماني و افزايش بهره. دنبال دارد

ريزي صحيحي  زماني محقق خواهد شد كه نيازهاي آموزشي منابع انساني به درستي شناسايي شوند، برنامه
مورد  فرآيند شود و كل  محققترين شيوه  به اثربخشاجرا   هاي آموزشي صورت گيرد، براي اجراي دوره

در راستاي طراحي . ارايه شودفرآيند اصالح  برايارزيابي اثربخشي مستمر قرار گيرد تا بازخور به موقع 
نواحي  وقوت  طشناسايي نقا براياي  هاي گسترده مدل مطلوب آموزش در صنعت برق، مطالعات و بررسي

اندركاران اين حوزه، مدل مطلوب  ان و دستوضع موجود به عمل آمد و با اخذ نظر خبرگ قابل بهبود
  .رتب بر آن  شناسايي و تبيين شدبه دنبال آن، فرايندهاي مت آموزش طراحي و نظامسيستمي 

  مقدمه

ي كه در صورت فرآيندريزي، اجرا و ارزيابي اثربخشي است؛  آموزش متضمن نيازسنجي، برنامه فرآيند
ع انساني و در نتيجه ارتقاي اثربخشي سازمان را به دنبال داشته تواند بهبود عملكرد مناب مديريت اثربخش مي

كه در است فرآيند صحيح و دقيق نيازهاي آموزشي به عنوان نخستين گام از اين  نيازسنجي يا شناسايي. باشد
الزم در قالب   حل شود و در صورتي كه علّت به آموزش مرتبط باشد، راه فاصله عملكردي شناسايي مي آن

ريزي آموزشي است كه بر مبناي  آموزش، برنامهفرآينددومين گام . شود آموزشي تعريف مي زيك نيا
بيني  ريزي در مفهوم كلي عبارت از پيش برنامه. دشو حقق مينيازسنجي مفرآيند دست آمده از ه اطالعات ب

در همين  دستيابي به  اهداف سازماني است و واحدهاي آموزشي شركت ها، امكانات و منابع برايروش
ريزي  برنامه. دنورز ريزي آموزشي مبادرت مي كننده به برنامه راستا به عنوان يك زيرسيستم اثرگذار و تعيين

هاي خروجيسازي و عملياتي نمودن  آموزش است كه در طي آن نحوه پيادهفرآيند حالت، مهندسي  در اين
گام اجراي آموزش پس . دشو بيني مي پيش هاناجراي آ برايدست آمده از نيازسنجي و امكانات مورد نياز  هب
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شود و در واقع اين گام به عنوان سومين مرحله از مديريت  ريزي آموزشي آغاز مي از اتمام مرحله برنامه
آموزش و يادگيري برخوردار است و نتيجه دو گام  فرآيندكننده در كل  از نقشي تعيين  آموزش، فرآيند

  اجرا،فرآيند در صورت مديريت ناكارآمد . شود در اين مرحله آشكار مي ريزي آموزشي نيازسنجي و برنامه
آموزش به صورت اعم، ناكام خواهد  فرآيند هاي صورت گرفته در دو گام قبلي به طور اخص  و كل تالش

جانبة اطالعات و  الزم است با بررسي همه ،مديريت آموزش فرآيند در ادامه به عنوان گام پاياني . ماند
الزم  زخورهاي اجرا شده مورد سنجش قرار گيرد و با لِ منطقي نتايج حاصل، ارزيابي اثربخشي دورهتحلي
، فوق شدة چهارگانه اشاره فرآينددر صورت تحقق  .دميمات مديريتي و راهبردي تهيه شواتخاذ تص براي

تخصصي  گذاري صحيحي در قالب آموزش گيرد و سرمايه مديريت هزينه و فرصت به درستي صورت مي
آموزش در راستاي  فرآيندآئين نامه مديريت  .گيرد مدت با محوريت توانمندسازي كاركنان شكل مي كوتاه

  .دشو اره در صنعت برق  ابالغ مياالش هاي فوقارتقاي كيفي گام

  هدف  .1

 زيرمجموعهمديريت آموزشي شركتهاي فرآيند ها در سازي فعاليت وحدت رويه و يكسان  .1.1

 آموزش  ريزي، اجرا و ارزيابي اثربخشي مند و علمي در نيازسنجي، برنامه نظامفرآيند گيري  شكل .1.2

 استقرار نگرش سيستمي در مديريت آموزش .1.3

  محدوده اجرا .2

  .است و وابسته شركتهاي تابعه كليه توانير و شركت مادرتخصصي در محدوده آئين نامه دامنه كاربرد اين

  هااركان و مسئوليت .3

  و وظايف اركان .3.1

ريزي، اجرا انجام كليه فعاليتهاي فرايندهاي نيازسنجي، برنامهبر  نظارت: حد آموزشوامدير  .3.1.1
ر تكميل و منظو هب ،مربوط و اجراييتخصصي  هايكميته در آن طرح و و ارزيابي اثربخشي 

كميته اجرايي آموزش  .بر عهده داردرا  از كميته اجرايي آموزش هاي الزم ييديهأاخذ ت
ابالغيه  هاي راهبري و اجرايي آموزش كاركنان وزارت نيرو شكيل كميتهنامه ت اساس آئينبر

   .دشو تشكيل مي 28/4/89مورخ 41873510/89
ريزي، اجرا و ارزيابي انجام كليه گامهاي فرايندهاي نيازسنجي، برنامه :كارشناس آموزش   .3.1.2

  .هاي الزم در اين خصوص را بر عهده داردهماهنگي همچنين اثربخشي و
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 ،مديرعامل معاونان ،)رئيس(انساني منابع معاون عامل، مدير متشكل از :آموزش اجراييته يكم .3.1.3
 :است و وظايف زير را بر عهده دارد و مدير امور كاركنان )دبير(مدير دفتر آموزش

 هاي كلي و راهبردي آموزشتعيين سياست •

 ييد بودجه آموزشي شركتأتبررسي و  •

 يد برنامه آموزشي ساالنهيأتبررسي و  •

با توجه به وظايف تعريف شده در بند (هاي تخصصي و اجراييمصوبات كميته تأييدبررسي و  •
  )براي مدير آموزش 3.1.1

، )رئيس(ريزي نيروي انساني مدير دفتر آموزش و برنامه متشكل از: آموزش تخصصيكميته  .3.1.4
ا نمايندگان نماينده ي  ،يا مدير امور كاركنان و رفاه مشاغل بندي طبقهو  مدير دفتر تشكيالت

و وظايف ذيل را بر عهده  است) دبير(هاي تخصصي حسب مورد، كارشناس آموزش حوزه
 :دارد

 . تدوين شده است كه در قالب شناسنامه شغلي هاي مشاغلبررسي شرح وظايف و قابليت •

 .است درج شدهكه در شناسنامه دوره آموزشي  هاي ابالغي هر شغل بررسي سيالبس دوره •

 هاي مشاغلشرح وظايف و قابليت با ابالغي هاي تطبيق دوره •

 در صورت نياز) خارج از طرح نظام جامع(هاي اقتضائي پيشنهاد دوره •

 .شوندمي ارائهواحدهاي تخصصي توسط هاي اقتضايي كه  دورهبررسي  •

 هاي استراتژيك  تعيين دوره •

 ي نيازسنجي شدهها بندي دوره اولويت تأييد بررسي و •

 تقويم ي شدهيفرم نها تأييدبررسي و  •

  بودجه آموزشي شركتو پيشنهاد بررسي  •

 برنامه آموزشي شركت تأييد •

 هاي آموزشي و ارائه پيشنهادات اصالحي ارزيابي اثربخشي دورهتحليلي هاي بررسي گزارش •

نيازهاي آموزشي  ،قبل از تدوين برنامه ساليانهواحد آموزش : هاي سازمانيشاغلين پست  .3.1.5
را در برنامه آموزشي دهد تا آنها نظرات اصالحي اختيار آنها قرار ميكاركنان را در  هر يك از

   .نمايندخود اعمال 
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  ها مسئوليت .3.2

معاونت منابع   بر عهده نامهآئين نظارت عاليه بر حسن انجام فرايندهاي اينمسئوليت  .3.2.1
 .استتوانير   شركتانساني و تحقيقات 

خدمات  امور اداري و مدير كل  عهدهتوانير بر   نامه در شركتمسئوليت اجراي اين آئين .3.2.2
 .استشركت عمومي 

معاونت منابع انساني   هاي تابعه و وابسته بر عهده مسئوليت اجراي اين آئين نامه در شركت .3.2.3
  .قام مسئول در حيطه منابع انساني استيا باالترين م

  .بر عهده مدير عامل شركت است مسئوليت نظارت عاليه بر حسن اجراي اين آئين نامه .3.2.4

  و ضوابط اجراييروش  .4

  و اختصارات تعاريف  .4.1

شكاف ميان سطح كنوني دانش، مهارت و رفتار و سطح مطلوب با توجه به  :نياز آموزشي .4.1.1
   نياز سازمان در انجام وظايف محوله

نيازهاي عملكردي در يك سازمان و  شناسايي الزامات و پيشفرآيند  :يآموزشنيازسنجي  .4.1.2
 كه ناشي از ضعف دانشي، ز و مطلوب با عملكرد فعليتعيين شكاف بين عملكرد مورد نيا

  .مهارتي يا نگرشي باشد
يا  ابالغ شده 89سال  ازشركت توانير  كه توسط آموزشي هاي كليه دوره :هاي ابالغي دوره .4.1.3

  .خواهد شد
 هاهايي كه از طرف سازمان نياز به آن دوره: )خارج از طرح نظام جامع(اقتضائي هاي دوره .4.1.4

 .هاي ابالغي نيستند دوره وجز الزاماًو  تشخيص داده شده

 .دنموريت سازمان باشأاختصاصي كه در راستاي م - هاي شغليدوره: هاي استراتژيكدوره .4.1.5

ستاي نيل به اهداف هاي اجرايي در را و تدوين برنامه بيني پيش :آموزشي ريزي برنامه .4.1.6
 .اندتعيين شده سازمانكه در چارچوب نيازسنجي آموزشي آموزشي 

حضور در دوره  برايكه  )اعم از رسمي يا غير رسمي(كاركنان شركتهر يك از  :يرفراگ .4.1.7
 .شوند آموزشي معرفي مي
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 مندي بهرهكه لزوم و مشاوران خارج از سازمان ) كارشناسان و مديران(ن داخليامشاور :مشاور .4.1.8
  .كند هاي تجربي خاص اين دو گروه تعيين مي دو گروه را دانش و اندوخته اين  خدمات از

 هاي آموزشي هدفمند كه براساس اهداف وفعاليت مجموعه اقدامات و: هاي آموزشي برنامه  .4.1.9
  .دشون مي و ميان مدت پيش بيني مدت ها در كوتاهراهبردهاي آموزشي شركت

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري،  تأييدسسات مورد ؤم :مجري .4.1.10
براي (و وابسته تابعه هايبسته به وزارت نيرو، شركت، مراكز آموزشي واكشورهاي  دانشگاه

اي  سازمان فني و حرفه، )دشونهاي داخلي كه منجر به صدور گواهينامه نظام جامع نمي دوره
امه مورد سازمان منجر به اخذ گواهين اينهاي ، ساير دوره ICDLهاي  به جز دوره(كشور

هاي تعريف فرآيندمراكزي كه با توجه به  و ساير )شودييد نظام جامع آموزش كاركنان نميأت
  .گردند م ميشده وزارت نيرو، موفق به دريافت مجوزهاي الز

انتقال در طي اجراي دوره آموزشي، دانشگاهي يا فرد خبره صنعتي كه  استاد :مدرس .4.1.11
  .بر عهده داردرا  نش، مهارت و نگرش به فراگيراندا
فاده از امكانات موجود براي رسيدن به تسامجموعه تدابيري كه با  :آموزش اجراي  روش .4.1.12

به صورت ماهيت و هدف آموزشي اساس  تواند برمي و گيردهدفي مورد استفاده قرار مي
  .تحقق يابدحضوري يا غيرحضوري 

يت و سرمايه معاونت توسعه مدير ،توانيراز سوي هاي ابالغي  دوره  :هاي آموزشي دوره .4.1.13
كه از طرف سازمان نياز به آن تشخيص داده  اييهاي اقتض يا دوره انساني رياست جمهوري

  .شده است
هاي  ياز يك برنامه آموزشي شامل هزينههاي مورد ن بيني هزينه پيش: بودجهريزي  برنامه .4.1.14

  .آموزشي و رفاهي

   .سيدن به اهداف يك برنامه آموزشيحداقل زمان مورد نياز براي ر: آموزشي  مدت دوره .4.1.15
و آموزشي نگرش منطبق با اهداف  ه دانش، مهارت ومجموع: هاي آموزشي محتواي دوره .4.1.16

   .متناسب با سطح فراگيران
اني از بپشتي برايآموزش  مسئولينمجموعه اقدامات : اجراي آموزش فرآيندپشتيباني از  .4.1.17

پس از آموزش كه شامل پشتيباني قبل از آموزش، حين آموزش و  اجراي آموزشفرآيند 
  .باشد مي



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

هاي  زان تحقق اهداف آموزشي از پيش تعيين شده دورهتعيين مي :ياثربخش يابيارز .4.1.18
  .آموزشي

دوره آموزشي كه توسط  از طريق حضور در شنگر و مهارت دانش، كسب :آموزش .4.1.19
 و يفرد نيمع اهداف به لين يبرا را        و فراگير  شود ريزي مي مديريت و برنامه ،شركت
  .سازد يم مندتوان ندهيآ و حال در يسازمان

دهنده تجزيه و تحليل و ترسيم جزئيات تشكيل يبرااستانداردي كه  :IDEF استاندارد .4.1.20
لفه اصلي مدل با عناوين ؤچهار م. استفاده شده است آن يفرآيندطراحي مدل و آموزش نظام 
) پايين("ابزار"و ) باال("هاكنترل"، )سمت راست("هاخروجي"، )سمت چپ("هاورودي"

  . اندفعاليت ترسيم شده
 عنوان به ؛دهدرا نشان مي IDEFورودي  كه بردارها از ايمجموعه :ديورو بردار -

  .شود مي تبديل خروجي به فعاليت يك وسيله به كهي و مواد اشيا ،اطالعات مثال
 ها،خروجي. دهدمي  را نشان IDEFخروجي كه بردارها از ايمجموعه :خروجي بردار -

 عنوان به ؛شوند مي داده تحويل نسازما مشتريان به يا ندهست هاي ديگرفرآيند ورودي

  .فعاليت وسيله يك به توليد شده ءاشيا يا اطالعات مثال
 دهنده تشكيل اجزاي و كار و ساز كه بردارها از ايمجموعه ):منابع(مكانيزم بردار -

استفاده  تجهيزات و مثال ابزارها عنوان به .دهندمي نشان را IDEFمدل  در فعاليتها
  .كار آالت انجامماشين و افراد عاليت،ف يك انجام براي شده

 كه هستند كنترلي هايمحدوديت دهنده نشان كه بردارها از ايمجموعه :كنترل بردار -

 و مشتريان نيازهاي استانداردها، وها  دستورالعمل نظير ؛كنندمي را هدايت هافعاليت
  .هابرنامه

   صورت ها خروجي به هاورودي تبديل براي كه اقداماتي مجموعه): فعاليت(فرآيند  -
.گيردمي



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهير توان آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  مدل آموزش صنعت برق .4.2



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  :شودپرداخته مي مدلهاي شرح هر يك از قسمتبه در ادامه 
  :نيازسنجي .4.2.1
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 : هاورودي .4.2.1.1

ا استراتژيك شركت تغييرات سازماني با توجه به برنامه عملياتي ي :تغييرات سازماني يا فناوري •

به  دستورالعمل مطابقتغييرات فناوري را  نيازهاي آموزشيِ ،واحدهاي تخصصي. دشومشخص مي

  .ندنمايمي اعالمواحد آموزش 

نقصان بخش از آن  و شناساييِارزيابي عملكرد كاركنان  با تحليل: تحليل ارزيابي عملكرد كاركنان •

  .شود مشخص مينيازسنجي هاي  وديور يكي از ،دشوبا آموزش رفع ميكه  عملكرد

ت ارشد الزامات قانوني و فرادستي و نظر مديري ،منبع اين ورودي :هاي سازماناهداف و استراتژي •

  .اردريشه در اهداف و استراتژيها د ،هاي استراتژيك و عملياتي سازمان و برنامه سازمان است

 ينيازهاي جديد آموزش ،جاري در سازمان هاي عملياتيده به برنامههاي استراتژيك تبديل شبرنامه 

  .كند ايجاب ميرا 

شركت از طرف استانداردهاي آموزشي مشاغل  :شرح شغل، شناسنامه شغلي و وظايف سازماني •

ايت آموزش د و مستندات در سشهاي زيرمجموعه ابالغ اجرا به شركت جهت 1389در سال توانير 



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

مستمر به طور  ،هاي تخصصي تعيين شدهلب كميتهدر قا اين استانداردها .صنعت برق موجود است

  .شودمي روزرسانيه بازنگري و ب

دارد كه با  تيروابط كار اشاره به سيستمي از مقررات و عمليا :نيازهاي آموزشي روابط كاري •

گيرد؛ مديريت و كاركنان سازمان شكل مي هدف ايجاد اعتماد متقابل يا حل تضادهاي سازماني بين

 از منظور. كندين مديريت و كاركنان را تعريف ميروابط كار كيفيت يا محتواي روابط باز اين منظر 

به  و شناسايي نيازهاي داراي اولويت در خصوص موارد اشاره شده ،نيازهاي آموزشي روابط كاري

   .اقتضاي سازمان است

هاي اسنامهيد در شنغل جداشم با توجه به عدم وجود شناسنامه :نيازهاي آموزشي مشاغل جديد •

 و طبقه بندي با همكاري دفتر تشكيالتشركتهاي زيرمجموعه مديران آموزش  ،توانير ابالغي

و تحليل شغل تجزيه  برايو يا اينكه نياز خود را  كردهتوانند نسبت به تدوين آن اقدام مي مشاغل

  . ندبه توانير اعالم نماي

 دنيازهاي آموزشي افرامنظور  :نيازهاي آموزشي بدو خدمت و انتقال، ارتقاء و توسعه •

 پرسنليهمچنين و  )جابجايي درون سازماني(منتقل شده به واحدهاي ديگر پرسنلجديداالستخدام، 

  .شود تلقي ميهاي نيازسنجي عنوان يكي از وروديه اند كه بارتقا يافتهبه پستهاي باالتر كه  است

 :ابزار .4.2.1.2

 و شركت توانيرموزشي، ضوابط و مقررات ابالغ شده از شده، شناسنامه آهاي تهيهها و دستورالعملفرم 
مطلوب ظام آموزشي سازي ننياز در طراحي و پياده از جمله ابزار مورد جلسات كميته آموزشي همچنين

  .است

  :هاكنترل .4.2.1.3

هاي سازمان و دستورالعمل نظام جامع كنترل نظام آموزش در قسمت نيازسنجي از طريق اهداف و استراتژي

  .يابد تحقق ميت برق آموزش صنع

  



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  :هاخروجي .4.2.1.4

ترين ورودي مرحله بعد عنوان اصليه كه ب استاغل آموزشي شنيازهاي  ،خروجي نهايي نظام جامع آموزش

  .  تعريف شده است )آموزشيريزي برنامه(

   :ريزيبرنامه .4.2.2
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  : هاورودي .4.2.2.1

  عنوان ورودي اصليه نيازسنجي است، ب بخشي هاي آموزشي كاركنان سازمان كه خروجدوره

  .شودريزي در نظر گرفته مي برنامه 

  :ابزار .4.2.2.2

ضوابط و مقررات ابالغ شده از سازمان مرجع از جمله  و همچنين شدههاي تهيهها و دستورالعملفرم

  .و اثربخش است آمدسازي يك نظام آموزش كارموردنياز در طراحي و پياده هايابزار

  :هاكنترل .4.2.2.3

هاي سازمان، دستورالعمل نظام جامع آموزش، بودجه اهداف و استراتژي ،ريزي نظام آموزشكنترل برنامه

امات ، تغييرات در منابع مالي، الز)دشووسيله واحد طرح و برنامه مشخص ميه كه ب(تخصيص داده شده

  .باشد ميها قانوني و محدوديت



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  :هاخروجي .4.2.2.4

گردد پيش از شروع سال تهيه بايد كه  استتقويم آموزشي  آموزشي، ريزياولين و مهمترين خروجي برنامه

هاي آموزشي خارج از تقويم دوره فهرستخروجي ديگر نيز . اجرا به مراكز آموزشي ارسال شود برايتا 

در حين سال از كميته هاي فعال در اين نيازها . به نيازهاي احصاء شده درحين سال استكه مربوط  باشد مي

  .شود ميدريافت  دهاي تخصصيشركت و واح

  :اجراي آموزش .4.2.3

  
  : هاورودي .4.2.3.1

ورودي اصلي  به عنواناست،  آموزشيريزي هاي آموزشي كاركنان سازمان كه خروجي قسمت برنامهدوره

تقويم  خارج ازهمچنين هاي درون تقويم و ها شامل دورهاين دوره. شوداجراي آموزش در نظر گرفته مي

باشد كه مي )تدريس براي(نيروي انساني و بازنشستگاندر ورودي ديگر آن پتانسيل آموزشي موجود . است

  . شودريزي و تامين نيروي انساني استخراج مياز گروه برنامه

  :ابزار .4.2.3.2

ز مجري نتيجه امتياتعيين ها و پرسشنامهآوري  توزيع و جمعنيروي انساني به منظور اجراي فرايند ارزيابي، 

  .باشداز جمله ابزار موردنياز اين بخش مي ،فرممبتني بر دوره 

  :هاكنترل .4.2.3.3



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  .كنترل اجراي آموزش ديده شده است به عنوانالزامات قانوني و اجرايي 

   :هاخروجي .4.2.3.4

باشد كه پس از اجراي دوره از ارزيابي ميتكميل شده هاي فرم ،هاي اجراي آموزشيكي از خروجي

كننده و  افراد شركت فهرست ،خروجي ديگر. شودآوري ميجمع ،اندوره شركت كردهفراگيراني كه در د

عالوه براين الزم است نتايج حاصل از اجراي . باشدصدور گواهينامه پايان دوره مي برايمجاز در دوره 

ارزيابي  به منظور واحد آموزشضرورت دارد همچنين . شودثبت  اندوره در شناسنامه آموزشي فراگير

مطلع هدف رفتاري دوره همچنين و  از مطالب آموزش داده شدهسرپرست مستقيم فراگير را  ،ثربخشي دورها

   .كند

 :ارزيابي اثربخشي .4.2.4

بايزرا هيور
برثا ي

خ
ش

زوما ي
ش

د و اهمرف
اهلمعلاروتس

  
  : هاورودي .4.2.4.1

آوري شده است و همچنين نتايج حاصل از هاي ارزيابي دوره كه پس از اجراي دوره از فراگيران جمعفرم

دو ورودي ارزيابي اثربخشي  به دست آمده است،تغيير رفتار كه از طريق سرپرست مستقيم فرد ارزيابي 

  .هستند

  :ابزار .4.2.4.2

  .عنوان ابزار ارزيابي اثربخشي استه شده بهاي تهيهها و دستورالعملفرم

  :هاكنترل .4.2.4.3

  . شودمي كنترلآموزش خشي بارزيابي اثربخشي از طريق رويه ارزيابي اثر



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

   :هاخروجي .4.2.4.4

نتيجه ارزيابي اثربخشي . خروجي ارزيابي اثربخشي هستند ،و امتياز مجري دوره اثربخشي نمرهنهايي يج نتا

ورودي استانداردهاي آموزشي عنوان ه همچنين ب .نقش بازخور داردخروجي، در مرحله نيازسنجي  به عنوان

 .  شودمي استفادهاصالح شناسنامه شغلي و وظايف سازماني مشاغل جهت 



  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  اي اجرايي فرايند مديريت آموزشهگام .4.3

  آموزشي نيازسنجي .4.3.1



  

  ن آ -آ م آ-1: شماره سند

  11/4/93: تاريخ صدور

  

  : يد نظرشماره تجد

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

 برايالزم به توضيح است كه . شود نيازسنجي براي هر يك از پرسنل در مقاطع تعيين شده انجام مي فرآيند 
بدو هاي توجيهي  دوره ،، پست سازماني و غيرهتحصيلي  پرسنل جديداالستخدام، بدون توجه به مدرك

با  ينيازسنجي آموزش. شود هاي ابالغي آموزش توجيهي پرسنل جديداالستخدام اجرا مي خدمت مطابق دوره
  .شودميح يشرتكه هر يك به تفصيل  شود توجه به زمان انجام آن به دو بخش تقسيم مي

 ز شروع سالانيازسنجي پيش  .4.3.1.1

 بررسي سوابق مرحلة سه با  پيش از شروع سال روزرساني بانك مشاغل، نيازسنجيه پس از ب
به صورت موازي ه بكه  شود آغاز مي و شناسايي نيازهاي سازمان شناسايي نيازهاي شغل آموزشي افراد،

  :گيردانجام ميشرح ذيل 
  :شامل موارد زير است كه بررسي سوابق آموزشي افراد  .4.3.1.1.1

توسط  ده شدهيهاي گذرانبندي دورهرسي و جمعبر :بررسي شناسنامه آموزشي .4.3.1.1.1.1
 .فردهاي الزم براي دوره و احصاي لشاغ

  بررسي سطح تحصيلي و رشته تحصيلي فرد .4.3.1.1.1.2

هاي دورهضرورت دارد منظور اخذ گواهينامه نوع دوم، ه ب :هامعادل سازي دوره .4.3.1.1.1.3
معادلسازي هاي كددار نظام جامع با دوره 79عد از سال بده شده يتخصصي گذران

 .شود

واحد آموزش به  :آموزشهاي آناندريافت تحليل ارزيابي عملكرد كاركنان و  .4.3.1.1.1.4
با حضور سرپرست مستقيم نيازهاي آموزشي، اين بخش از شناسايي دقيق منظور 

تواند با آموزش  مي را كهنقصان عملكرد فرد بخش از آن   ،در كميته آموزش فرد
 .نمايد ميلحاظ  نيازسنجي هاي شناسايي و به عنوان يكي از ورودي  برطرف شود،

اطالعات در اين مرحله  :و توسعه ءانتقال، ارتقا بدو خدمت، نيازهاي آموزشي  .4.3.1.1.1.5
 امور كاركنان شركتاز  يافته ارتقا و توسعه و همچنين يانتقال بدو خدمت،افراد 

  .شود ميدريافت 
  هاي زير انجامفعاليت ،شغل براي شناسايي نيازهاي: شناسايي نيازهاي شغل  .4.3.1.1.2

قسمت  تكميل طور موازي و پس ازه ب "ب "و "اٌ "الزم به توضيح است كه موارد(شود مي 
 :)شودانجام مي "ت"
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  : يد نظرشماره تجد

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

هاي هاي موجود در سازمان با شغلبررسي تطابق شغل: هاي سازمانيتطبيق پست .4.3.1.1.2.1
 توانير شركت ابالغ شده توسط 

 بررسي استانداردهاي آموزشي شغل .4.3.1.1.2.2

  نيازهاي شغل احصاي .4.3.1.1.2.3

 شناسايي نيازهاي سازمان .4.3.1.1.3

 اهدر تكنولوژي و روش رييتغ آموزشي ناشي از زهايبررسي نيا .4.3.1.1.3.1

برنامه عملياتي يا برنامه  بر اساستغييرات سازماني منبع و همچنين محدوده  .4.3.1.1.3.2
تغييرات فناوري ناشي از نيازهاي آموزشي . شوداستراتژيك شركت مشخص مي

  .شودمي اعالمواحدهاي تخصصي به واحد آموزش  توسط
 مقررات قوانين و بررسي بخشنامه ها و  .4.3.1.1.3.3

عدم آن بخش از : شي ناشي از مميزي و ارزيابي عملكرد سازماننيازهاي آموز .4.3.1.1.3.4
انطباق يا نقاط قابل بهبود شناسايي شده طي مميزي و يا ارزيابي عملكرد سازمان 

  نيروي انساني سازمان باشد، يا ضعف نگرش كه ناشي از فقدان دانش يا مهارت
 .شود به عنوان نياز آموزشي تلقي مي

  هاي سازماناهداف و استراتژي بررسي .4.3.1.1.3.5

 استمنبعي  سازمان جاريهاي عملياتي هاي استراتژيك تبديل شده به برنامهبرنامه

  .آوردوجود ميه را ب ينيازهاي جديد آموزشكه 

و  4.3.1.1.3و  4.3.1.1.2 ،  4.3.1.1.1پس از انجام مراحل : احصاي نيازهاي شاغل  .4.3.1.1.4
  .دشواستخراج مي شاغلآموزشي نيازهاي  بندي آن جمع

 .شودآموزش ارسال مي اجرايي ه كميتهببررسي  براي شاغالناستخراج شده نيازهاي آموزشي   .4.3.1.1.5
انجام ترتيب زير ه ب هافعاليت در كميته آموزش افراد هاي آموزشيييد دورهأتعيين و ت براي

  :شود مي
 )مصوب(بررسي نيازهاي آموزشي الزامي •

  هاي تخصصي هبررسي نتايج كارگرو •

 :سالنيازسنجي در طول  .4.3.1.2
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  : يد نظرشماره تجد

  :تاريخ تجديد نظر

  نظام توسعه و آموزش منابع انساني 

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

  :شود انجام ميزير  واردبا توجه به م در طول سالنيازسنجي 
 در حين سالنيازهاي آموزشي افراد بدو خدمت  تعيين  .4.3.1.2.1

  :شودترتيب انجام ميه مراحل زير بپرسنل جديداالستخدام  براي

  4.3.1.1.2شناسايي نيازهاي شغل مطابق بند  -1

 4.3.1.1.3شناسايي نيازهاي سازمان مطابق بند  -2

  4.3.1.1.4مطابق بند  نيازهاي شاغلاحصاي  -3

   4.3.1.1.5مطابق بند  آموزشاجرايي بررسي در كميته  -4

 و توسعه ءدر نيازهاي آموزشي بر اساس انتقال، ارتقا تغييرات .4.3.1.2.2

مطابق بندهاي  كه اقدامات مربوط به آن شودنيازهاي آموزشي جديدي ايجاد ميپرسنل ارتقا يافته  براي

   .شودنجام ميا 4.3.1.1.5و  4.3.1.1.4

 نيازهاي آموزشي با توجه به ابالغ قوانين و مقررات جديد  .4.3.1.2.3

  :باشد موارد ذيل يا چند مورد ازيك بر  مشتمل كهجديد شده قوانين و مقررات ابالغ 

 يآموزشخارج از طرح نظام جامع  هاي جديددوره .1

بايستي در اولويت اما به داليل مختلف  اند، بيني نشده در تقويم آموزشي پيشكه  يهايدوره .2

 .قرار گيرند

 

ها با توجه به قوانين  دوره در شركت براي را  افراد فهرست كارشناس آموزشالزم است در اين حالت 

 4.3.1.1.5مطابق بند آموزش مراحل انجام كار در كميته . دنمايو در جلسه كميته آموزش ارائه  تدوين

.است
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  : شماره تجديد نظر

  :تاريخ تجديد نظر

  منابع انساني  نظام توسعه و آموزش

 

    

  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

 واحد آموزش

  كميته اجرائي آموزش

 واحد تخصصي

 شروع                                                هاي آموزشي شغلطراحي دوره .4.3.2

درخواست كننده چه 

  گروهي است؟/ واحدي 

 دريافت ليست نيازها

  بررسي شرح شغل

  تهيه نيازهاي آموزشي مشاغل جديد

  تهيه و طراحي ليست دوره هاي آموزشي

اصالح و تعديل  برايارسال به كميته آموزشي 

   اييد دوره هاو ت

  ارسال ليست دوره هاي جديد به توانير

 پايان
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  و شركتهاي زيرمجموعهتوانير  آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

كميته اجرايي آموزش، تواند مي هاي آموزشي جديد متقاضي دوره  4.3.2بر اساس نمودارجريان كار
   .احد آموزش باشدو يا واحدهاي تخصصي
 :باشد واحد تخصصيو  كميته اجرائي آموزشاگر درخواست كننده  .4.3.2.1

. دهدميارائه از نيازهاي آموزشي جديد را به واحد آموزش  فهرستي ،احد تخصصي شاغلدر اين حالت و
  هاي آموزشي جديد را طراحي و تهيه دوره ،، مطابق نيازهاي درخواستيمشاور با نظارت واحد آموزش

در  واحد آموزش. كندارسال مي به كميته آموزشي ييدأتتعديل و ، اصالح برايرا  هادورهسپس . كندمي
  .كندتوانير ارسال ميشركت ها را به دوره فهرست ،هاي درخواستيصورت موافقت كميته با دوره

 :است واحد آموزشاگر درخواست كننده  .4.3.2.2

لذا واحد آموزش پس از . آيددر صورت تعريف مشاغل جديد، نيازهاي آموزشي جديد نيز بوجود مي

. كندجديد را استخراج ميمورد نياز نيازهاي آموزشي مربوط به مشاغل  ، فهرستبررسي شرح شغل

تهيه موزش، آبا نظارت واحد هاي آموزشي جديد را دوره فهرست يا متخصصين مربوط سپس مشاور

در صورت . شودارسال مي به كميته آموزشي هادوره ،ييدأتتعديل و ، اصالح برايپس از آن . كندمي

  .كندها را به توانير ارسال ميدوره فهرست واحد آموزش ،هاي درخواستيرهموافقت كميته با دو

انجام به منظور  آموزشي، ريزيدر فرايند برنامه) كليدي هاي دوره(ژيك هاي استراتدورهالزم است : تبصره
درج شوند آموزشي و در تقويم شناسايي فراگيران، ) سطح يادگيري(ارزيابي ارتقاي سطح دانش و مهارت

 .اجراي پيش آزمون و پس آزمون در حين اجراي دوره به عمل آيد برايبيني هاي الزم تا پيش



 

  

                                       يآموزش ريزي برنامه .4.3.3

  خير  

 بلي

  خير

 بلي

 عروش

نجي سآيا نيازهاي احصا شده مربوط به نياز

 شروع سال است؟ پيش از

  احدهاوبررسي نيازهاي احصاء شده از 

  استخراج و دسته بندي نيازهاي افراد به تفكيك هر نفر

ها  هاي آموزشي مورد لزوم براساس عناوين دوره استخراج دوره

  و تعداد نفرات هر دوره به تفكيك بخش شغل

  بندي ها و تعيين زمان تعيين اولويت برگزاري دوره

  ها  برگزاري دوره براينه و بودجه الزم برآورد هزي

  تاييد هزينه و مبلغ بودجه الزم در كميته اجرايي آموزش

  شيآموز اعالم پيشنهاد مراكز 

  ساليانه بندي و نهايي سازي تقويم جمع

  نهايي سازي تقويم در كميته اجرايي آموزش

   ارسال تقويم تاييد شده به مراكز آموزشي

 پايان

هاي  هاي در حين سال از كميته ريافت دورهد

   فعال در شركت و واحدهاي تخصصي

  هاي موجود  بررسي پايگاه اطالعاتي دوره

هاي دريافت شده در  آيا دوره

 هاي موجود وجود دارد؟ دوره

  سازي دوره در كميته اجرايي آموزش نهايي

  بندي زمان و تعيينها  تعيين اولويت برگزاري دوره

  ها برگزاري دوره برايهزينه و بودجه الزم  برآورد

   الزم در كميته اجرايي آموزش تاييد هزينه و مبلغ بودجه

  اعالم پيشنهاد مراكز آموزشي

  ارسال دوره تاييد شده به مراكز آموزشي 

  طراحي دوره جديد 
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  :تاريخ تجديد نظر
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  و شركتهاي زيرمجموعهر تواني آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

تواند پيش از شروع سال و  نيازها كه ميي با توجه به زمان احصاريزي نيروي انساني  دفترآموزش و برنامه
   .دهدها را انجام ميريزي براي دورهرنامه، بل باشديا در طول سا

 باشد، شده ءاحصا در پايان سال و پس از اتمام مرحله نيازسنجيآموزشي  نيازهاي اگر .4.3.3.1
  :كند ب ذيل عمل ميبه ترتيريزي نيروي انساني  دفترآموزش و برنامه

 ها ومحدوديت بررسي نيازهاي احصاء شده از واحدها براساس الزامات قانوني،  .4.3.3.1.1
 شناسنامه آموزشي پرسنل

 نفر استخراج و دسته بندي نيازهاي افراد به تفكيك هر  .4.3.3.1.2

 هردورهو تعداد نفرات  ها هبراساس عناوين دور نيازهاي آموزشي مورد  استخراج دوره  .4.3.3.1.3
 يبه تفكيك بخش شغل

 اجرا برايفصلي مقاطع زماني در بندي  زمان ها و همچنين تعيين اولويت برگزاري دوره  .4.3.3.1.4

 ها برگزاري دوره برايه و بودجه الزم آورد هزينبر  .4.3.3.1.5

 پيشنهاد نهايي بودجه الزم در كميته اجرايي آموزش .4.3.3.1.6

 آموزش در شوراي عالي بودجه مورد نياز هزينه و تأييد  .4.3.3.1.7

 يپيشنهاد اعالم مراكز آموزشي .4.3.3.1.8

 پيوست تقويم ساليانه براساس فرمسازي  نهايي بندي و جمع  .4.3.3.1.9

 يي آموزشسازي تقويم در كميته اجرا نهايي  .4.3.3.1.10

  اجرا به منظورشده به مراكز آموزشي  تأييدتقويم  ارسال .4.3.3.1.11
هاي شغلي و يا  ها و يا درخواست دورهمحدوديت منابع مالي، الزامات قانوني، در در صورت تغيير :تبصره

در بايستي در صورت عدم برگزاري  .شود مياتخاذ ناسب با آن تري و تصميمات متقويم بازنگ ،ضاييتاق
   .انجام شوددر طول سال موجود تمهيدات الزم اولويتهاي 
  :شودزير انجام مي صورتبه ها فعاليت شوددريافت در طول سال  شده احصا نيازهاي اگر .4.3.3.2

  تخصصي واحدهاي و شركت در فعال هاي كميته از سال حين در هاي دوره دريافت  .4.3.3.2.1
 مورد نياز جزوهاي دوره بررسي اينكه براي موجود هاي دوره اطالعاتي پايگاهمشاهده   .4.3.3.2.2
  . يا خير استهاي موجود در نظام جامع دوره

كه در  هاي آموزشيفرايند طراحي دوره الزم است  ،هادوره اطالعاتي پايگاهدر  عدم وجوددر صورت   -
   .تحقق يابد هاي ناظر بر كميته راهبردينامه مطابق آيين، به تفصيل آمده است 4.3.2 بخش
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  و شركتهاي زيرمجموعهر تواني آموزش مديريت فرايند نامه آئين

 

  

كميته به سازي  نهايي به منظورها  دوره ،باشدموجود نظام جامع  درشده هاي ابالغ دورهدر صورتيكه   -
  .شودآموزش ارسال مي

 اجرا برايمقاطع زماني سه ماهه  در زمانبندي  همچنينها و  تعيين اولويت برگزاري دوره .4.3.3.2.3

 ها برگزاري دوره برايبرآورد هزينه و بودجه الزم   .4.3.3.2.4

 آموزش ليعاكميته هزينه و مبلغ بودجه الزم در تأييد  .4.3.3.2.5

 پيشنهادي اعالم مراكز آموزشي  .4.3.3.2.6

 اجرا جهت آموزشي مراكز به شده تأييد هايدورهرساني  اطالع  .4.3.3.2.7



  

 

  

  هاي آموزش ي دورهااجر .4.3.4

  

 

دهش داده آموزش مطالب از مستقيم سرپرست نمودن آگاه  

 

فراگيران توسط ارزيابي فرمهاي نتايج بندي جمع  

 

مربوطه به مخاطبان آموزشي هاي گواهينامه ارسال  

 

دوره پايان آزمون اجراي حسن بر نظارت  

 

به فراگيران كنفرانس و سمينار ارزيابي فرمهاي دريافت و ارسال  
 

  آموزشي دوره هاي هزينه پرداخت پيگيري و تأييد بررسي،

 

  فراگيران آموزشي هاي گواهينامه دريافت و يپيگير

 

  فراگيران غيبت يا مردودي مورد در الزم اقدامات انجام

 

آموزشي شناسنامه در نتايج ثبت بر نظارت  

 

 پايان

آزمون پس برگزاري بر نظارت  

 

نياز صورت در اصالحي اقدامات انجام  

 

  دوره حين ارزيابي برانجام نظارت

 

و ارائه گزارش غياب و حضور فرم برتكميل نظارت  

 

  مدرس توسط دوره سيالبس بررعايت نظارت

 

  مدرس توسط كالس اداره برنحوه نظارت

 

آموزشي كمك امكانات و وسايل بر نظارت  

 

  آموزشي فضاي فيزيكي برامكانات نظارت

 

نياز صورت در آزمون پيش برگزاري بر نظارت  

 

آموزشي ريزي برنامه اساس رب آموزش اجراي زمان قطعي تعيين  

آموزش اجراي روش تعيين  

  دوره نوع با متناسب آموزشي سرفصل تعيين

  آموزشي مجري انتخاب

مدرس صالحيت احراز شرايط از اطمينان حصول  

دوره مدرس به سيالبس ارائه بر نظارت  

 با مدرس آموزشي منابع محتواي تطبيق از اطمينان حصول

مناسب آموزشي فضايبيني  برپيش نظارت  

جلب مشاركت فراگيرانبر نظارت  

مدرس از دوره درس طرح براخذ نظارت  

  فرمت مطابق گواهينامه صدور براي هماهنگي

 ريزي برنامه اساس بر دوره نوع با متناسب فراگيران معرفي

 دوره برگزاري هزينه اعتبار تامين از اطمينان حصول

  اقامتي و رفاهي امكانات بيني پيش از اطمينان حصول

  شده انتخاب آموزشي مركز با آموزشي قرارداد انعقاد

دوره قطعيت رساني اطالع و دريافت بر نظارت  

  شروع

 پس از اجرا در حين اجرا پيش از اجرا
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  :گيرد ميبر اساس مراحل زير صورت اجراي آموزش  نظارت بر
 

  :پشتيباني قبل از اجراي دوره .4.3.4.1

  :كه عبارتند از اي تضمين كيفيت دورهه حصول اطمينان از وجود شاخص برايانجام كنترلهاي الزم 
 ريزي آموزشي انجام شده اجراي آموزش براساس برنامه قطعي زمان تعيين .4.3.4.1.1

 روش اجراي آموزش كنترل .4.3.4.1.2

 سرفصل آموزشي متناسب با نوع دوره  كنترل .4.3.4.1.3

 انتخاب مجري آموزش .4.3.4.1.4

  مدرسصالحيت  شرايط احرازحصول اطمينان از  .4.3.4.1.5
 به مدرس دوره رفصلنظارت بر ارائه س .4.3.4.1.6

 محتواي منابع آموزشي مدرس با اهداف رفتاري اطمينان از تطبيق  حصول .4.3.4.1.7

  اخذ طرح درس دوره از مدرسنظارت بر .4.3.4.1.8
و ترغيب فراگيران به ) گفتگوي دو طرفه(توصيه به استفاده مدرس از ديالوگنظارت بر  .4.3.4.1.9

 )به تناسب نوع دوره(مشاركت در يادگيري

آموزشي الزم براي اجراي بيني وسائل كمك آموزشي و فضاي  حصول اطمينان از پيش .4.3.4.1.10
 ...)اعم از فضاي مناسب آموزشي يا آزمايشگاه و ( دوره

نامه مطابق فرمت شامل كد دوره، كد شغل و سربرگ  صدور گواهي به منظورهماهنگي  .4.3.4.1.11
 )وزارت نيرومجاز آموزشي  در مراكز آموزشي خارج از مؤسسات (مجري

 ريزي آموزشي و هماهنگي با معرفي فراگيران متناسب با نوع دوره بر اساس برنامه .4.3.4.1.12
  سرپرست مستقيم 

  براي(در صورت نيازمين اعتبار هزينه برگزاري دوره آموزشي أحصول اطمينان از ت .4.3.4.1.13
 )هاي خارج از تقويمدوره 

 بيني امكانات رفاهي و اقامتي در صورت نياز حصول اطمينان از پيش .4.3.4.1.14

 انتخاب شده در صورت لزوم و اساتيد آموزشي با مركز آموزشي نامهتفاهم/انعقاد قرارداد .4.3.4.1.15

 رساني قطعيت دوره بر دريافت و اطالع نظارت .4.3.4.1.16

  : پشتيباني حين اجراي دوره .4.3.4.2
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  :هاي ذيل صورت پذيردبايد گام احتمالي قبل از پايان يافتن دورهاصالحي  اتبه منظور انجام اقدام
 آزمون در صورت نياز پيش برگزارينظارت بر   .4.3.4.2.1

 )تناسب با تعداد فراگيرانمنور، صدا و غيره (زشيامكانات فيزيكي فضاي آمونظارت بر  .4.3.4.2.2

كامپيوتر و   ويديو پروژكتور، آزمايشگاه،(وسايل و امكانات كمك آموزشي نظارت بر  .4.3.4.2.3
 )غيره

نحوه اداره كالس توسط مدرس و ميزان جلب مشاركت فراگيران در تحقق  نظارت بر  .4.3.4.2.4
 يادگيري فرآيند 

 تالش وي در تحقق اهداف رفتاريرعايت سيالبس دوره توسط مدرس و  نظارت بر  .4.3.4.2.5

توسط ( گزارش به واحد آموزشارائه  تكميل فرم حضور و غياب فراگيران و نظارت بر  .4.3.4.2.6
 )مجري

 مشاهده ميداني /مصاحبه/ انجام ارزيابي حين دوره بصورت كتبي نظارت بر  .4.3.4.2.7

 انجام اقدامات اصالحي در صورت نياز  .4.3.4.2.8

 نظارت بر برگزاري پس آزمون  .4.3.4.2.9

 

كه داراي  ييكي از فراگيران/ئول آموزش به نماينده واحد تخصصيتواند از طرف مس فه مياين وظي :تبصره
  . شودمحول   ،باشد مهارت تعامل مي

  
 : پشتيباني پس از اجراي دوره .4.3.4.3

با محوريت هدف  آگاه نمودن سرپرست مستقيم از مطالب آموزش داده شده به فراگير  .4.3.4.3.1
 رفتاري دوره 

  تكميل شدهابي هاي ارزيبندي نتايج فرم جمع  .4.3.4.3.2
 )در صورت نياز(ت بر حسن اجراي آزمون پايان دورهنظار  .4.3.4.3.3

  كنندگان به شركت دوره رزيابيارسال و دريافت فرمهاي ا  .4.3.4.3.4

   يدوره آموزش يها نهيهز و پيگيري پرداخت تأييد بررسي،  .4.3.4.3.5
  رانيگافر يآموزش يها نامهيگواه افتيدر يريگيپ  .4.3.4.3.6
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 شته يا در آزمون پايانيه غيبت غيرمجاز داانجام اقدامات الزم در مورد فراگيراني ك  .4.3.4.3.7
 .اند موفق نشده

 صادر نشود، جلسات دوره% 25در بيش از  چنانچه گواهينامه آموزشي به دليل عدم حضور فراگير: تبصره 
ره قبولي در عدم كسب نم در صورتو شود كسر ميوي حقوق و مزاياي  ، ازكل سهم فراگير از مبلغ دوره

از حقوق و مزاياي  ،مبلغ دوره سهم فراگير از كلاز درصد  20الزم است مجدد ثبت نام ودوره  آزمون پايان
  .شودكسر  وي

 يدر شناسنامه آموزش جيثبت نتانظارت بر   .4.3.4.3.8

 و واحد مربوط كاركنان امورو  رانيبه فراگ يآموزش يها نامهيگواه سالار  .4.3.4.3.9
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 هاي آموزشي دوره ارزيابي اثربخشي .4.3.5

 خير

 خري

 

 بلي

 ارزيابي واكنش فراگيران

 تهيه فرم ارزيابي دوره

 هاي ارزيابي به فراگيران دوره  در اختيار قراردادن فرم

 هاي ارزيابي آوري فرم جمع

 استخراج نتايج حاصل با استفاده از فرمول نمره ارزيابي 

ساني ريزي نيري ان بررسي و اصالح نتايج حاصل توسط دفتر برنامه

 و آموزش 

 ارزيابي سطح يادگيري

 دوره  برگزاري پيش آزمون در ابتدا يا قبل از

 دوره برگزاري پس آزمون در انتها يا پس از

 استخراج نتايج حاصل با استفاده از فرمول نمره ارزيابي 

بررسي و  برايريزي نيروي انساني و آموزش  ارسال نتايج به برنامه

 اصالح 

 ر رفتارارزيابي تغيي

 تهيه فرم ارزيابي تغيير رفتار 

هاي ارزيابي به فراگيران دوره  در اختيار قراردادن فرم

 و سرپرست مستقيم 

 نمره  ها و محاسبه تحليل انتظارات مديران و فرم

 نهايي محاسبه نمره اثربخشي

 اصالحي ثبت نتايج در فرم اقدام

آيا نتيجه نهايي محاسبه شده از حد انتظار 

 تر است؟كم

 ارسال نتايج به كميته اجرايي آموزش

 اثربخشيعالم مردودي دوره از نظر ا

 شروع

 پايان
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 شركت توانير

كه از چهار سطح  استهاي آموزشي بر اساس مدل كرك پاتريك  بخشي دورهمبناي روش ارزيابي اثر
سازي  نظر به اينكه پياده(گيرد مدل مذكور، سه سطح واكنش، يادگيري، تغيير رفتار مورد استفاده قرار مي

آموزشي مربوط  هاي سازماني و ارتباط آنها با دوره وري بهره هاي سطح چهارم نياز به شناسايي شاخص
هاي الزم در آينده موكول  و اجراي آن به تحقق پيش زمينه نشده است بيني پيش آئين نامهدر اين  ،دارد
  ).شود مي

  اهداف ارزيابي اثربخشي  .4.3.5.1

  هاي آموزشي و تحقق اهداف مرتبط سازماني افزايش كيفيت و اثربخشي دوره  .4.3.5.1.1
  ارزيابي ميزان رضايت فراگيران از آموزش اجرا شده  .4.3.5.1.2
  افزايش توانمندي شغلي ثير آن درأآموزشي و تارزيابي محتواي دوره   .4.3.5.1.3
مقايسه اساتيد، فضاي (هاي آموزشي اجراي برنامه ثر درؤمقايسه عناصر و عوامل م  .4.3.5.1.4

  ريزي آينده برنامه   براي ...) آموزشي و
  سنجش ميزان رضايت مديريت از عملكرد فراگير پس از طي دوره  .4.3.5.1.5
  دوره برعملكرد سازمان متبوع  ثيرأسنجش ميزان ت  .4.3.5.1.6
  بررسي ميزان تحقق اهداف آموزشي  .4.3.5.1.7
  با انتظارات ناشي از طي دوره فراگيرانبررسي ميزان انطباق رفتار   .4.3.5.1.8
  قبال آموزشها، براي دستيابي به اهداف بررسي ميزان توانايي ايجادشده در  .4.3.5.1.9

 گامهاي ارزيابي اثربخشي .4.3.5.2

سطح ارزيابي انجام فرايند ارزيابي اثربخشي سه گام ارزيابي واكنش فراگيران،  به منظور
  . شوديادگيري و ارزيابي تغيير رفتار بطور موازي و به شرح زير انجام مي

  فراگيرانواكنش ارزيابي   .4.3.5.2.1

ثر بر كيفيت دوره ؤعوامل م گيري ميزان رضايت فراگير از اجراي دوره در رابطه با اندازه
وزن  بايد سئواالت مربوط به هر حيطه نيزكه  باشد ميمانند مدرس، محتوا، سازماندهي ه

هاي حضوري و يا  حين اجراي دوره ارزيابي را فرممنظور واحد آموزش  بدين .داشته باشند
نسبت به پس از تكميل و جمع آوري،  ودهد  ميقرار  فراگيران برگزاري در اختياراز  بعد

  .دكنبندي نتايج حاصل از فرمها اقدام مي جمع
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و  )40(ضعيف ،)60(متوسط ،)80(خوب ،)100(هاي عالي ضريب ستون ،براساس فرم مربوط
  .است) 20(خيلي ضعيف

  
پس از آن نمره وال محاسبه و ئنمره هر س ،هاي دريافتيفرم تماميبا توجه به نتايج حاصل از 

در نهايت . شود هاي محتوا، مدرس و سازماندهي به صورت درصد محاسبه مي ارزيابي حيطه
واكنش دوره مشخص  حي سطمره ارزيابن ،با توجه به ضرايب عنوان شده در فرمول ذيل

  .شود مي
 =) 2/0 ×نمره ارزيابي سازماندهي ) + (4/0 ×نمره ارزيابي مدرس ) + (4/0 ×نمره ارزيابي محتوا (

  نمره ارزيابي واكنش
كميته اجرايي آموزش چنانچه معدل دوره از حد انتظار كمتر باشد،  ،پس از ارزيابي اين سطح

 برايرا و نتيجه  قرار داده جب كاهش امتياز شده مورد بررسيكه مورا عواملي  ،هر شركت
   .دكن انجام اقدام اصالحي به مجري دوره ارسال مي

اند، با  هاي يكسان كه توسط مراكز مختلف اجرا شده تواند در خصوص دوره مدير آموزش مي: تبصره
و اطالعات حاصل را براي د كنبندي مراكز مجري اقدام  توجه به نتايج حاصل از اين مرحله به رتبه

  .منعكس نمايد انرد مراكز مجري به آنبهبود عملك
  )يادگيريسطح (دانش و مهارتسطح ارتقاي ارزيابي  .4.3.5.2.2

يري ميزان فراگيري مهارت و دانشي است كه در طول دوره آموزشي به گ اندازهمنظور 
انجام پيش  هاي آموزشي از طريق سنجش ميزان يادگيري در دوره .شود ميفراگيران ارائه 

  .آيد عمل ميه پس آزمون به شرح زير بآزمون و 
آزمون  آزمون و پس شيپ االتئوستهيه  درخواست اقدام به ،واحد آموزش قبل از اجراي دوره

  .كند درس و نيز متخصصين موضوع ميبا سطح دشواري يكسان و با همكاري م
  .آيدبه عمل مي )ورت نيازدر ص(پيش آزمون از فراگيران در ابتداي دوره و يا قبل از آن

  .شود گرفته مي )در صورت نياز(پس آزموناز فراگيران در آخرين جلسه دوره آموزشي، 
ذيل درجه يادگيري دوره  جدولمطابق  tتوزيع  ماري و محاسبه مقدار تابعآايجاد فرض با 

  .شود گيري مي اندازه
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  پس از آموزش
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  :شودها جهت ارزيابي يادگيري فراگيران به ترتيب زير عمل ميآوري دادهپس از جمع

 با استفاده از رابطه)Y(آزمون و پس) X(آزمون گين نمرات پيشميان -1
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  محاسبه
 .شود مي 

D مقدار ميانگين تفاوت موجود در هر زوج از نمرات با استفاده از رابطه -2 Y X= محاسبه  −
 .شود مي
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 آزمون از رابطهآزمون و پسانحراف معيار تفاوت نمرات پيش -3
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  .مي آيدبدست  

Dدر اين رابطه 
i

 :آيدزير بدست مي باشد كه از رابطههر يك از فراگيران مي اختالف نمره 

D
i i i

Y X= −  

 از رابطه tمقدار تابع توزيع  -4
/D

D
t

s n
  .آيد ميبدست  =

1)بدست آمده در سطح اطمينان  tاگر مقدار توزيع تابع  -5 )%α−  ،در ناحيه پذيرش قرار گرفت
بيانگر اين مطلب است كه تغيير رفتار در شود و رد مي α%فرض صفر در سطح معنادار بودن 
 .سطح يادگيري صورت گرفته است

,مقدار : توجه 1t
nα −

  .شود مياستخراج  tرا با توجه به جدول پيوست مربوط به توزيع  
و آموزش ، دفتر در ناحيه پذيرش قرار نگرفت tتابع توزيع چنانچه  ،پس از ارزيابي اين سطح

و اقدامات  قرار داده  مورد بررسي شده را كاهش امتيازاملي كه موجب انساني عو  زي نيرويري برنامه
  .را به عمل مي آورداصالحي 

 كميته اجرايي .دشو انجام مي) كليدي هاي دوره(ژيك هاي استرات ي دورهاين سطح ارزيابي برا :1تبصره
  .شود درج ميدر تقويم آموزشي ت آن فهرسو كند  ميتعيين را هاي استراتژيك  دورهابتداي هر سال 

  .هاي عمومي الزامي ندارد ارزيابي اين سطح براي دوره: 2تبصره 

هاي ساعت الزامي است و براي دوره 30هاي تخصصي باالي آزمون براي دورهپيش :3تبصره 
 .ضرورتي نداردساعت 16كمتر از 

  ارزيابي تغيير رفتار  .4.3.5.2.3

در محيط كار پس از اتمام دوره  ت استفاده از دانش و اطالعاتگيري ميزان توسعه مهار منظور اندازه
  .است
 .شود مياستفاده ) هاي كليدي دوره(ژيك هاي استرات دورهبه  مربوطاز فرم ، سطح سومسنجش  براي

مستقيم تهيه و  سرپرستبراساس اهداف رفتاري، محتواي دوره و انتظارات  اين فرمسئواالت 
 بخش اول توسط فراگير و بخش دوم توسط  سئواالت دوره اتمام از ماه پس چهار حداقل

  .شود تكميل مي سرپرست مستقيم
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  االتؤمحاسبه و تحليل س •

مشخص شده است كه به ترتيب ) زياد كم، متوسط، زياد، خيليكم،  خيلي(در جلوي هر ستون، گزينه 
 مربوط توسط هاي پس از تكميل فرم. شود نمره گذاري مي  100 -  80ـ  60ـ  40ـ  20با نمرات 
 هاي فرم سپس .شود به واحد آموزش عودت داده مي هااين فرم نيز فراگيرمستقيم فرد و  سرپرست
 تجزيه و تحليلآموزش مورد واحد هاي آموزشي توسط  انتظارات مديران از دوره اثربخشي وارزيابي 
تشخيص علل كاهش  ظوره منب ،باشد حدانتظارتر از  پائيننمرات  ميانگينچنانچه . يردگ  قرار مي

در واحدهاي مختلف، اثربخشي دوره مشترك با تشكيل جلسات آموزش  دفتربخشي دوره، اثر
تعريف مورد نياز  اصالحي اقدام ،و در صورت لزوم دادهمورد بررسي قرار را  برگزار شدهآموزشي 

  .شود مي
و  )X(اگيرربين دو متغير ف الزم است اختالف ،سنجش ميانگين نمراتبعد از : تبصره
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  :شودترتيب زير عمل مي
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 شركت توانير

هاي انحراف معيار استاندارد هر يك با استفاده از فرمول -2
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نها از پس از بدست آوردن انحراف معيار استاندارد هر يك از متغيرها انحراف معيار تفاوت آ -3

2 رابطه 21
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2
x ys s+  آيد ميبدست. 

 را از رابطه tمقدار تابع توزيع  -4
'

2
.x y

X Y
t

s
n

−
 .شود ميمحاسبه  =

'پذيرش  اگر مقدار اين تابع در فاصله -5 '/2, 1 /2, 1
[ t , ]

n n
t

α α− −
قرار داشت، فرض ما در مورد  −

در سطح  فرضدر غير اينصورت  .ه استبرابري نظرات فراگير و فرادست درست بود
و به اين معنا خواهد بود كه بين نظرات فراگير و فرادست اختالف  شودرد مي αپذيرش 

 .داري وجود داردمعني

,2/'مقدار : توجه 1
t

nα −
  .شود مياستخراج  tرا با توجه به جدول پيوست مربوط به توزيع  

  
  ) نمره اثربخشي(وزشيهاي آم دوره نتايج و اهداف .4.3.5.2.4

گيرد و  قرار مي استفادهمورد فرمول زير  ،دوره هردر پايان سنجش ميزان اثربخشي نهايي  به منظور
  .را نشان خواهد داد دورهبخشي آموزشي همان اين رقم ميانگين اثر

ميزان  = 5/0 × نمره ارزيابي تغيير رفتار+  3/0 × نمره ارزيابي يادگيري+  2/0 × نمره ارزيابي واكنش
  )نمره ارزشيابي اثربخشي(دستيابي به اهداف 

هر  برايي محاسبه شده اگر نتيجه نهاي .شود نتايج حاصل در فرم اقدام اصالحي ثبت مي  .4.3.5.2.5
 . شود دوره از نظر اثربخشي مردود اعالم مي انتظار كمتر باشد،حد دوره از

اتب طي نهايت مردر گيرد و  يهاي آموزشي مردود شده در دفتر آموزش مورد بررسي قرار م دوره
  .شود اعالم مي اي به واحدهاي مربوط نامه

گزارشي از اقدامات ، ريزي نيروي انساني ماه يكبار دفتر آموزش و برنامه 6 هر حداقلالزم است 
 يتخصصبه كميته  را گرفته انجام شده در خصوص اثربخشي آموزشي و اقدامات اصالحي صورت

  .نمايد شركت ارائه موزشآ اجراييكميته سپس به و 
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  پايش فرايند آموزش .4.4

حداقل ريزي نيروي انساني شركت دفتر آموزش و برنامهالزم است  منظور پايش فرايند آموزشبه
به را تكميل و  تحت عنوان پايش فرايند آموزش صنعت برق 4فرم شماره  سالي يكبار، گزارش

  .آموزش و شركت توانير ارسال نمايد اجراييكميته 
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  مراجع و هاپيوست  -  5

  

 هاي تابعهشناسنامه مشاغل شركت

 شناسنامه آموزشي كاركنان

 جدول شناسنامه مشاغل

 ها ، شرايط احراز و عناوين دورهجدول تطبيقي شرح وظايف

  هاي ابالغي دوره

 برنامه استراتژيك شركت

  ساختار سازماني شركت

 اقدامات قبل از دوره 

 اقدامات حين دوره 

 س از دورهاقدامات پ 

 فرم معرفي به دوره آموزشي   

  ها و سمينارهاي آموزشيفرم ارزيابي دوره

  )فراگير و سرپرست( هافرم ارزيابي اثربخشي دوره

  اقدامات اصالحي بندي اثربخشي و فرم جمع

  مدل سيستم آموزش
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  :كنترل سند

  صدور سند - 1

  .اداري مطابقت دارد سند با ضوابط آئين نامه توليد، بهره برداري و بازنگري اسناد �

  ……………… :سمت ...............  ..... :نام و نام خانوادگي كنترل كننده 

  

  دريافت سند و كنترلهاي الزم - 2

     ………………………………………………………: نام سازمان

  .…………………:اريخ دريافت سندت

  .كامل است) …تعداد اوراق، خوانايي و (سند از نظر شكلي  �

  .بت گرديدسند در فرمهاي مربوطه ث �

  .اعتبار مرتبط ابطال گرديد اسناد منسوخ و يا بي �

  ………………… :سمت   …………………… :نام و نام خانوادگي كنترل كننده

  برداري بهره - 3

  …………: نام واحد سازماني 

  ....…….………: تاريخ              دريافت سند                         �

  ..………: تاريخ           خاتمه دوره اجرا                       �

  …………………… :سمت       ………:كننده  نام و نام خانوادگي دريافت

  ابطال سند - 4

  .ابطال گرديد   …………: اين سند در تاريخ 

  ……………… :سمت   …………… :كننده  نام و نام خانوادگي ابطال

 

  

  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد

  )صادركننده(

  

  

  مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد

  )دريافت كننده(

  

  كننده مهر واحد دريافت

  )كننده استفاده(

  

  مهر و امضاء


